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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Hasil Temuan Deskriptif 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan bahwa analisis deskriptif 

mengenai kompensasi dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawan di PT. 

Granesia memiliki mean score di bawah empat. Hal ini menunjukan menurut persepsi 

responden bahwa kinerja di PT. Granesia masih kurang baik. 

Indikator yang digunakan pada setiap variabel bertujuan untuk mengukur 

sejauh mana implementasi konsep kompensasi dan promosi jabatan yang telah 

dilakukan oleh pemimpin di Granesia agar diakui oleh karyawan. Secara teoritis 

kompensasi dan promosi jabatan dapat mempengaruhi kinerja karyawan di PT. 

Granesia. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif dapat dilihat bahwa responden 

menganggap kompensasi yang diterapkan oleh PT. Granesia belum terlalu baik, 

karena peneliti menemukan mean score atas seluruh pernyataan yang dibuat untuk 

mengukur kompensasi memiliki nilai di bawah empat. Promosi jabatan pun memiliki 

mean score di bawah empat, hal ini diartikan bahwa pelaksanaan promosi jabatan di 

Granesia masih belum baik, jika dilihat dari hasil analisis deskriptif mengenai 

promosi jabatan, dengan sembilan indikator. Mean score terendah terdapat pada 

pernyataan kepemimpinan (Pro_6) dan disiplin (Pro_7). Artinya, pimpinan harus 

lebih memperhatikan mengenai kepemimpinan dan disiplin yang dimiliki bawahan 

dalam melaksanakan promosi jabatan. Secara teoritis untuk melaksanakan promosi 

jabatan pemimpin harus memperhatikan kesembilan indikator tersebut. 

Berdasarkan analisis deskriptif kompensasi dan promosi jabatan menunjukan 

bahwa perlunya perhatian dari pimpinan tentang masalah kompensasi dan promosi 
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jabatan agar dapat meningkatkan kinerja karyawan di PT. Granesia. Tingkat kinerja 

di Granesia dapat dilihat pada analisis deskriptif mengenai kinerja. Hasil olah data 

menunjukan bahwa kinerja di PT. Granesia masih kurang baik, terbukti hasil mean 

score masih di bawah empat. Artinya, pemimpin perlu memperhatikan faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja, karena kinerja yang tinggi dalam suatu perusahaan 

dapat mempermudah tercapainya tujuan dari perusahaan tersebut. 

5.2  Pengaruh Kompensasi dan Promosi Jabatan Terhadap Kinerja. 

Pengujian hipotesis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi 

berganda. Regresi dapat dilakukan jika seluruh asumsi klasik (multikolinearitas, 

heteroskedastisitas, normalitas, dan linearitas) dapat terpenuhi. uji asumsi klasik yang 

dilakukan terhadap data dalam penelitian ini menunjukan bahwa seluruh asumsi 

klasik terpenuhi. dengan demikian model regresi yang dibangun dalam penelitian ini 

layak untuk diuji.  

Berdasarkan perhitungan regresi linear berganda pada uji hipotesis, Penelitian 

ini menemukan bahwa kompensasi dan promosi jabatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan di PT. Granesia. Berdasarkan hasil temuan 

tersebut, maka bisa dikatakan bahwa variabel kompensasi dan promosi jabatan, 

mampu menjelaskan variasi kinerja karyawan di Granesia. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

 Penulis memiliki keterbatsan dalam penelitian, walaupun penulis telah 

berusaha semaksimal mungkin dalam membuat penelitian ini menjadi sempurna, 

namun penulis menyadari beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian ini bersifat cross-sectional yang hanya menagkap foto pada momen 

tertentu saja, dan dengan demikian penelitian ini tidak dapat mengungkapkan 

perurubahan dari seluruh variabel yag diukur. 

2. Penelitian tidak dapat digeneralisasikan, karena penelitian ini hanya mengukur 

kinerja karyawan PT. Granesia. 
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3. Kemungkinan pemahaman responden yang berbeda dalam menjawab setiap 

indikator pernyataannya, karena responden memiliki persepsi masing-masing. 

4. Alat ukur seluruhnya adaptasi yang dikembangkan untuk meneliti instansi 

ataupun perusahaan yang memiliki bidang usaha dan proses kegiatan yang 

berbeda dengan yang dilakukan oleh PT. Granesia. 

5.4 Kesimpulan 

 Penelitian ini ditujukan untuk melihat dan menguji pengaruh kompensasi dan 

promosi jabatan terhadap kinerja karyawan. obyek penelitian ini adalah persepsi 

karyawan di PT. Granesia. sebanyak 82 kuesioner kembali, dan 61 kuesioner layak 

untuk diiolah dari 96 kuesioner yang dikirimkan. Hasil pengujian validitas dan 

reliabilitas dan validitas menunjukan bahwa alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini valid dan reliabel. Hasil deskriptif menunjukan bahwa berdasarkan 

persepsi karyawan di Granesia, kompensasi dan promosi jabatan masih kurang baik, 

dan kinerja karyawan juga masih kurang baik. Hasil pengujian hipotesis menunjukan 

bahwa seluruh hipotesis penelitian tidak dapat ditolak. Dengan demikian, penelitian 

ini menemukan bahwa kompensasi dan promosi jabatan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam 

menghadapi persaingan yang semakin tinggi, Granesia perlu membangun sistem yang 

dapat meningkatkan kinerja karyawannya. Beberapa faktor penting yang akan 

menentukan kinerja adalah kompensasi dan promosi jabatan. Dengan demikian, 

tentunya Granesia perlu mengembangkan strategi dan kebijakan untuk membuat 

Granesia dapat bersaing. 

5.5 Saran 

Bedasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis, beberapa saran dapat 

dikemukakan berdasarkan hasil penelitian yaitu: 

1. Persepsi responden terhadap kompensasi dan promosi jabatan masih kurang 

baik. Oleh karena itu, sebaiknya pemimpin memperhatikan indikator-
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indikator yang dipertimbangkan dalam kedua hal tersebut. Karena apabila 

indikator-indikator tersebut lebih dipertimbangkan, maka diharapkan akan 

bisa menstimulasi karyawan agar menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. 

 

2. Kinerja rendah, hal ini dilihat dari penelitian deskriptif dengan mean score 

rendah. Pemimpin harus bisa menstimulasi peningkatan kinerja karyawan PT. 

Granesia, agar para karyawan bisa terus meningkatkan kinerjanya untuk 

kepentingan perusahaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemimpin 

adalah lebih memperhatikan kondisi kerja para karyawan. 

 

3. Pemimpin harus lebih memperhatikan kebutuhan karyawan, sesuai dengan 

hierarchy of need yang dikemukakan oleh Abraham Maslow. Kebutuhan 

manusia dibagi menjadi 5 tingkatan yaitu, kebutuhan psikologi, keamanan, 

kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan untuk 

aktualisasi diri. Semua kebutuhan ini harus diperhatikan oleh pimpinan, 

karena akan menstimulasi para karyawan agar bekerja lebih baik. 

 

 

4. Penelitian ini menunjukan bahwa ada dua faktor yang dianggap penting yaitu, 

kompensasi dan promosi jabatan yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Secara teoritis banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, sebaiknya 

untuk penelitian berikutnya lebih memperhatikan faktor penting lainnya yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

 


