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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan  

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan pengaruh antara 

kompensasi dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Polowijo 

Gosari - Gresik. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kompensasi dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

karyawan PT. Polowijo Gosari - Gresik. Hal ini dikarenakan kompensasi 

dan motivasi yang diberikan oleh PT. Polowijo Gosari – Gresik baik, 

dengan memberikan kompensasi berupa bonus, tunjangan, insentif serta 

motivasi berupa peningkatan gaji, memberikan tempat kerja yang layak 

akan meningkatkan kinerja karyawan. Dengan kata lain, kompensasi dan 

motivasi yang diberikan dengan tepat akan menghasilkan kinerja yang 

baik. 

2. Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Polowijo Gosari - Gresik. Terdapat salah satu indikator kompensasi yang 

memiliki nilai rata-rata rendah, yaitu insentif yang diberikan oleh PT. 

Polowijo Gosari – Gresik tidak sebanding dengan apa yang dikerjakan 

oleh karyawan. Dengan kata lain, minimnya insentif yang diberikan oleh 

perusahaan dapat menurunkan kinerja karyawan. 

3. Motivasi memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Polowijo Gosari - Gresik. Terdapat indikator yang memiliki nilai tertinggi 

yaitu: dari indikator pemenuhan kebutuhan makan dan minum, dapat 
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diartikan mayoritas responden merasa bahwa dalam bekerja mereka 

terdorong dengan keinginan memenuhi kebutuhan makan dan minum. 

Dengan kata lain, semakin tinggi motivasi yang diberikan maka dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

4. Pemberian motivasi kepada karyawan oleh PT. Polowijo Gosari – Gresik 

menjadi variabel yang dominan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. 

Hal ini disebabkan oleh faktor dalam pemenuhan kebutuhan setiap 

karyawan, dengan kebutuhan karyawan yang berbeda dan bertingkat 

menjadi motivasi karyawan sebagai penggerak untuk karyawan dalam 

bekerja. Kebutuhan karyawan yang bertingkat seperti kebutuhan fisiologis 

berupa kebutuhan makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Kebutuhan 

keamanan dan keselamatan yang meliputi kebutuhan bebas dari ancaman. 

Kebutuhan kebersamaan, sosial yaitu kebutuhan akan pertemanan, 

interaksi dan cinta. Kebutuhan harga diri yaitu rasa hormat yang diberikan 

orang lain dan yang terakhir berupa kebutuhan aktualisasi diri yaitu 

kebutuhan akan potensi yang dimiliki oleh seseorang, dari beberapa 

kebutuhan tersebut maka akan mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. 

Polowijo Gosari - Gresik. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang menyangkut seluruh 

permasalahan yang diuji, selanjutnya dapat disampaikan saran sebagai berikut: 

1. Bagi pihak PT. Polowijo Gosari - Gresik 

 PT. Polowijo Gosari – Gresik perlu memperhatikan indikator dalam 

penelitian yang memiliki nilai baik seperti (dukungan yang 

diberikan oleh rekan kerja, pemenuhan kebutuhan makan dan 

minum, dan hasil kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan 

perusahaan) dan juga memiliki nilai rendah seperti (kesesuaian 

insentif dengan beban kerja, dapat diterima kelompok, dan 

peningkatan jumlah tugas yang mampu diselesaikan). Sehingga hal 

tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan perusahaan. 

Nilai indikator dengan rata-rata baik untuk tetap dipertahankan oleh 

PT. Polowijo Gosari – Gresik dan meningkatkan indikator yang 

memiliki nilai rendah. 

 Berdasarkan penelitian dapat diketahui PT. Polowijo Gosari – 

Gresik perlu melakukan evaluasi dalam pemberian insentif dengan 

beban kerja, karena bersadarkan hasil penyebaran kuesioner terlihat 

bahwa jumlah insentif yang diterima memiliki nilai paling lebih 

kecil dibandingkan dengan item yang lain. Dengan memperhatikan 

aspek-aspek yang sudah ada dan dikembangan dengan baik, hal 

tersebut dimaksudkan dapat membuat kinerja karyawan menjadi 

lebih baik. 
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 Berdasarkan penelitian dapat diketahui PT. Polowijo Gosari – 

Gresik juga perlu memperhatikan pemberian motivasi terhadap 

karyawan. Dalam hal kebutuhan kebersamaan, sosial dan cinta 

mengenai dapat diterima oleh kelompok memiliki nilai lebih kecil, 

hal ini perlu di perhatikan oleh pihak PT. Polowijo Gosari – Gresik 

agar motivasi karyawan lebih meningkat dan dapat menghasilkan 

kinerja yang maksimal. 

 PT. Polowijo Gosari – Gresik perlu mengadakan program-program 

pelatihan yang berhubungan dengan peningkatan motivasi dan 

kinerja yang lebih spesifik, agar karyawan dapat meningkatkan 

kemampuan dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh 

perusahaan.  

2. Bagi peneliti yang akan datang 

 Menambahkan variabel selain variabel kompensasi dan motivasi, 

untuk mengetahui pengaruh kinerja. 

 Memperluas obyek penelitian, misalnya dengan melihat dari sisi 

lain perusahaan, serta menambah jumlah responden. 


