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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai Hubungan Pemberian kompensasi dengan motivasi kerja 

pegawai pada RSUP Hasan Sadikin, maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan dan memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi instansi 

terkait. 

 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data statistik 

dari kuesioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Kompensasi yang diberikan Rumah Sakit Hasan Sadikin pada para 

pegawai berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan sebesar 3,90 yang artinya 

baik karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa 

kompensasi yang dilaksanakan oleh RSUP Hasan Sadikin dianggap baik. 

Adapun nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 3,97 yang 

terdapat pada pernyataan ”Gaji yang saya terima sekarang ini sudah cukup 

untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya sehari-hari” dan 

“Fasilitas kantor yang disediakan oleh perusahaan membuat saya nyaman 

bekerja”, sedangkan nilai rata-rata terendah yang diperoleh adalah sebesar 

3,80 yang terdapat pada pernyataan ”Upah yang saya terima sesuai dengan 

hasil kerja yang saya lakukan untuk perusahaan” dan “Insentif  yang 

diberikan oleh perusahaan sesuai dengan masa kerja saya di perusahaan”. 

2. Motivasi kerja para pegawai pada Rumah Sakit Hasan Sadikin 

berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan responden yaitu 3,84 yang artinya 

tinggi karena berada pada interval 3,40 – 4,19. Adapun nilai rata-rata 

tertinggi yang diperoleh adalah sebesar 3,40 yang terdapat pada 

pernyataan ”Perusahaan selalu menghargai setiap prestasi yang dicapai 
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pegawai” dan ”Pimpinan selalu memberikan kebebasan dalam 

pengungkapan ide, pikiran dalam bekerja”, sedangkan nilai rata-rata 

terendah yang diperoleh adalah sebesar 3,67 yang terdapat pada 

pernyataan ”Saya merasa senang bahwa perusahaan setiap menjelang hari 

raya selalu memberikan THR yang layak” dan ”Dalam menjalankan tugas, 

pimpinan percaya betul terhadap kemampuan pegawainya.”  

3. Hubungan kompensasi dengan motivasi kerja pegawai pada Rumah Sakit 

Hasan Sadikin adalah sebagai berikut : 

a. berdasarkan pada perhitungan korelasi Rank Spearman antara variabel 

x dengan y adalah sebesar 0.581 yang artinya terdapat hubungan yang 

sedang. 

b. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi atau pengaruh variabel 

terhadap variabel y sebesar 33,75% dan sisanya 66,25% yang artinya 

dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti oleh penulis misalnya 

pendidikan dan latihan, program kesejahteraan pegawai.  

c. Berdasarkan uji hipotesis yang telah dilakukan diperoleh hasil thitung 

sebesar 3,75  dan ttabel sebesar 1.701, ini berarti thitung > ttabel artinya 

kompensasi memiliki hubungan yang signifikan dengan motivasi kerja 

pada RSUP Hasan Sadikin. Dengan demikian hipotesis yang diajukan, 

yaitu “Jika kompensasi dirasakan tepat memenuhi kebutuhan pegawai, 

maka motivasi kerja pegawai akan tinggi” dapat diterima. 

 

5.2. Saran 

 Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis pada RSUP Hasan 

Sadikin, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai 

masukan bagi pihak RSUP Hasan Sadikin dalam mengatasi berbagai kekurangan 

yang ada, yaitu: 

1. Berdasarkan dari hasil yang telah diperoleh penulis tentang kompensasi pada 

RSUP Hasan Sadikin, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan seperti 

halnya dari jawaban responden tentang upah yang diterima belum sesuai 

dengan hasil kerja yang dilakukan, untuk itu harus ditindak lanjuti seperti 
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dengan melakukan peninjauan kembali hasil kerja pegawai serta disesuaikan 

dengan golongan dan hasil kerjanya, karena hal ini dapat menurunkan 

motivasi kerja pegawai itu sendiri.  

2. Berdasarkan jawaban responden mengenai pemberian THR menjelang hari 

raya, masih ada pegawai yang mengeluh, hal ini karena ketidaksesuaian 

tunjangan yang didapatkan serta terlambatnya pemberian tunjangan tersebut. 

Untuk itu, pihak rumah sakit harus mengkoordinasikan dalam pemberian THR 

agar tidak terjadi keterlambatan serta penyesuaian besarnya THR yang dilihat 

dari golongan, masa kerja dan hasil kerja pegawai. 

 


