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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya dengan melalui analisis Partial Least Square (PLS) mengenai 

pengaruh pengalaman kerja, kompetensi, pengembangan SDM terhadap kinerja di 

BPSDM serta pengujian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa :  

1. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya pengalaman kerja 

yang dimiliki pegawai tentu akan menambah pengetahuan dan 

keterampilannya dalam bekerja. Pegawai dengan masa kerja yang lama 

(berpengalaman) akan mampu menyelesaikan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya sesuai target yang ditentukan oleh organisasi atau 

pimpinan. Pekerjaan yang diselesaikan tersebut memiliki tingkat 

kesalahan yang rendah dan dapat diselesaikan tepat waktu. Oleh 

karenanya pengalaman kerja dapat mendorong pegawai untuk mencapai 

kinerja yang lebih optimal dan memiliki dampak positip bagi 

peningkatan kinerja organisasi di BPSDM. 

2. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja di 

BPSDM. Kompetensi yang dimiliki seseorang atau individu serta 

didukung oleh sikap (attitude) yang baik/professional dalam bekerja 

tentu akan memudahkan pegawai tersebut dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Nilai diri atau cara pandang pegawai yang positip akan 

mendorong penyelesaian tugasnya dengan baik sesuai standar atau target. 

Sikap pegawai yang profesional akan mendukung performa pegawai, 

dimana profesionalisme tersebut akan mendorong terwujudnya 

lingkungan yang kondusif dalam bekerja.  

3. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

pengembangan SDM. Keterkaitan antara pengalaman kerja terhadap 

pengembangan SDM ditunjukkan dengan semakin banyak pengalaman 

yang dimiliki pegawai semakin terbuka kesempatan untuk 
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mengembangkan karirnya. Adanya dukungan pendidikan dan pelatihan 

yang diberikan bagi pegawai tentu akan menambah kemampuan diri 

pegawai tersebut. Peningkatan kemampuan diri pegawai akan 

memperoleh kesempatan pelatihan maupun promosi dalam kariernya. 

4. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan 

SDM. Kompetensi yang dimiliki pegawai dapat mempengaruhi dalam 

pengembangan karirnya dan memudahkan pegawai tersebut dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Kompetensi memiliki dampak pada perfoma 

kerja pegawai, dimana pegawai menjadi lebih di perhatikan dan di 

prioritaskan untuk mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan, 

pelatihan, promosi dan bentuk pengembangan karir lainnya.   

5. Pengembangan SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai. SDM yang diberikan pendidikan dan pelatihan, kursus, 

bimbingan teknis (bimtek) dll, akan memberikan dampak berupa 

meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai. Hal ini akan 

memudahkan pegawai untuk menyelesaikan pekerjaan, dan juga akan 

mempengaruhi hasil kerja yang lebih maskimal. Dengan semakin 

meningkatnya pengembangan SDM yang dilakukan oleh pihak 

manajemen, maka semakin meningkat pula tingkat kinerja yang dimiliki 

oleh pegawai. 

 

V.2 Saran 

       Adapun saran yang dapat diberikan atas pengerjaan hasil penelitian, 

pengayaan pada pembahasan, serta penarikan pada kesimpulan di atas, dapat 

disarankan hal sebagai berikut 

1. Manajerial  

Penelitian ini membuktikan bahwa pengalaman kerja dan kompetensi 

secara signifikan mampu meningkatkan pengembangan SDM dan kinerja 

pegawai. Bagi manajerial BPSDM agar dapat memprioritaskan 

kompetensi pegawai ketika akan menerapkan kebijakan pengembangan 

SDM. Namun sebagai upaya meningkatkan kinerja pegawai dalam 

jangka pendek dapat mengedepankan pengalaman kerja pegawai. Secara 



81 
 

 
 

 

Sri Endah Nurhidayati, 2021  

PENGARUH PENGALAMAN KERJA, KOMPETENSI MELALUI PENGEMBANGAN SDM  

TERHADAP KINERJA DI BPSDM HUKUM DAN HAM  
UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Magister Manajemen  

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id– www.repository.upnvj.ac.id] 

khusus, manajerial BPSDM dapat memberikan perhatian lebih pada 

beberapa aspek berikut: 

a. Pemimpin dapat mendayagunakan pegawai yang memiliki 

pengalaman kerja agar dapat memberikan contoh dan bimbingan 

kepada para pegawai baru. Contoh, bimbingan dan arahan dari 

pegawai yang lebih berpengalaman dapat membantu pegawai baru 

untuk lebih cepat beradaptasi dan meningkatkan kinerjanya. 

b. Pemimpin dapat mendayagunakan pegawai yang memiliki kompetensi 

tertentu, sehingga pegawai tersebut dapat meningkatkan karirnya 

menjadi lebih baik. 

2. Bagi Instansi Lain 

Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi atau rujukan bahwa 

pengalaman kerja dan kompetensi dapat mempengaruhi kinerja, sehingga 

kedepannya dalam mengambil suatu kebijakan dapat disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi kerja yang ada di instansi yang bersangkutan. 

3. Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan sehingga disarankan untuk 

dilakukan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai. Peneliti berikutnya dapat 

mempertimbangkan analisis faktor lain seperti kemampuan teknologi 

pegawai, pola kepemimpinan organisasi, dan sebagainya yang belum 

dianalisa dalam penelitian ini. Peneliti berikutnya juga dapat 

menggunakan sampel yang lebih besar dari sampel yang dipergunakan di 

dalam penelitian ini supaya tingkat keakurasiannya bisa digeneralisir 

secara valid. 

 

 

 

 

 

 

 


