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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kompensasi dan 

Motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Astra Internasional Toyota AUTO 

2000 divisi sales and marketing serta untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

Kompensasi dan Motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Astra Internasional 

Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompensasi yang dimiliki PT. Astra Internasional Toyota AUTO 2000 

divisi sales and marketing dapat dinyatakan cukup baik. Penilaian tertinggi 

terdapat pada dimensi kompensasi tidak langsung dengan pernyataan 

Tunjangan pensiun yang akan di berikan oleh perusahaan dapat memenuhi 

harapan saya di masa yang akan datang. Hal ini dianggap positif karena 

karyawan mendapat jaminan pensiun yang menjamin kebutuhan karyawan 

di masa yang akan datang. Sedangkan penilaian terendah terdapat pada 

pernyataan “Saya merasa puas dengan bonus yang diberikan oleh 

perusahaan”. 

2. Motivasi yang dimiliki PT. Astra Internasional Toyota AUTO 2000 divisi 

sales and marketing dapat dinyatakan cukup baik. Penilaian tertinggi 

terdapat pada dimensi kebutuhan fisiolog dan kebutuhan sosial dengan 

pertanyaan pernyataan “Saya selalu diberi kesempatan untuk mengikuti 

event-event yang diselenggarakan oleh perusahaan” dan “Saya merasa 

dihormati apabila diberikan kesempatan untuk memberi saran dan kritik 

kepada pimpinan”,. Hal ini dianggap positif karena pimpinan memberikan 

pengaruh dan mengarahkan karyawan untuk termotivasi dalam mencapai 

tujuan perusahaan dan karyawan bisa lebih menggali potensi yang ada 

dalam dirinya. Sedangkan penilaian terendah terdapat pada pernyataan 
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“Saya merasa di terima dengan baik oleh sesama karyawan lingkungan 

perusahaan”.  

3. Kinerja PT. Astra Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and 

marketing dapat dinyatakan cukup baik. Penilaian tertinggi terdapat pada 

dimensi taat asas dengan pernyataan “Proses yang saya lakukan berdasarkan 

pada cara-cara yang benar”. Hal ini menunjukkan bahwa para pegawai 

selalu terorganisir dalam melakukan setiap pekerjaan sesuai dengan standar 

operasional perusahaan perusahaan. Sedangkan penilaian terendah terdapat 

pada pernyataan “Saya bekerja selalu berpedoman pada target yang harus 

dipenuhi atau diselesaikan”. 

4. Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Astra 

Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing serta 

kompensasi memiliki hubungan yang kuat terhadap kinerja karyawan PT. 

Astra Internasional Toyota AUTO 2000 divisi sales and marketing. 

5. Pemberian motivasi kerja tidak berpengaruh pada kinerja karyawan pada 

PT. ASTRA INTRNASIONAL TOYOTA AUTO 2000 divisi sales and 

marketing yang artinya motivasi bukanlah faktor yang dominan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, 

maka saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut: 

1. Bonus yang diberikan perusahaan belum sepenuhnya sesuai dengan 

pengornbanan kerja karyawan. Oleh karena itu, sebaiknya perusahaan 

menghilangkan aturan batas pemberian bonus kepada karyawan. 

2. Cara untuk dapat memotivasi karyawan ada baiknya melibatkan semua 

karyawan dari setiap tujuan badan usaha agar hasil kerja dinilai berjasa dan 

berkontribusi atas pencapaian akhir dari keinginan perusahaan karena 

perusahaan membutuhkan karyawan untuk memudahkan proses pekerjaan, 

sedangkan karyawan membutuhkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 
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3. Cara untuk dapat memperbaiki kinerja karyawan adalah lebih baik manajer 

mengurangi target yang ada, sebab akan menjadi beban kerja untuk 

karyawan sehingga kinerja karyawan menurun.  

4. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan 

meneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum diteliti seperti disiplin, 

gaya kepemimpinan ataupun pengembangan karir yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

  


