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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara budaya organisasi seperti 

handal, antusias, sahaja, berdedikasi, dan maju terhadap motivasi kerja pada 

karyawan PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang  

2. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara kompensasi, baik langsung 

maupun tidak langsung, terhadap motivasi kerja dari karyawan PT Sang 

Hyang Seri (Persero) Malang.  

3. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara budaya organisasi seperti 

handal, antusias, sahaja, berdedikasi, dan maju terhadap kinerja karyawan PT 

Sang Hyang Seri (Persero) Malang.  

4. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara kompensasi, baik langsung 

maupun tidak langsung, terhadap kinerja karyawan PT Sang Hyang Seri 

(Persero) Malang.  

5. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja 

karyawan PT Sang Hyang Seri (Persero) Malang.  
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6. Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dari budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja di PT Sang Hyang Seri 

(Persero) Malang. 

7. Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dari kompensasi terhadap 

kinerja karyawan melalui motivasi kerja pada PT Sang Hyang Seri (Persero) 

Malang. 

 

5.2 Saran  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak sebagai 

literatur dan wacana bagi penelitian berikutnya mengenai budaya organisasi, 

kompensasi, motivasi, dan kinerja karyawan. Berikut ini adalah saran-saran yang 

dapat disampaikan sehingga diharapkan dapat membantu penelitian berikutnya: 

 

5.2.1 Bagi Kantor PT Sang Hyang Seri KR III Malang: 

1. Variabel motivasi karyawan pada penelitian ini menunjukan masih belum 

terlalu besar pengaruhnya terhadap kinerja karyawan sehingga hal ini perlu 

mendapat perhatian lebih dari pihak perusahaan tentang bagaimana 

menumbuhkan serta meningkatkan motivasi karyawan di Kantor PT Sang 

Hyang Seri (Persero) Malang ini. 

2. Untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan di Kantor PT Sang Hyang 

Seri (Persero) Malang, perlu adanya peningkatan akan motivasi karyawan 

terlebih pada motivasi yang terbentuk dari lingkungan perusahaan. 
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5.2.2 Bagi Peneliti Berikutnya: 

1. Bagi peneliti berikutnya yang akan meneliti mengenai budaya organisasi, 

kompensasi, motivasi, dan kinerja karyawan, dapat meneliti mengenai 

adaptif atau kurang adaptifnya budaya pada organisasi tersebut.  

2. Bagi peneliti berikutnya dapat pula meneliti mengenai masalah tingkat 

kepuasan karyawan akan kompensasi yang diterimanya dari perusahaan. 

3. Bagi peneliti berikutnya dapat pula meneliti tentang motivasi pada 

tingkatan jabatan yang berbeda pada suatu perusahaan. 


