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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi kerja, maka 

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa saran 

sebagai masukan bagi perusahaan. 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Insentif yang diberikan di Hotel Gurame dapat dikatakan baik karena memiliki 

nilai 3,97 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Dari hasil analisis bahwa 

nilai terbesar terdapat pada pernyataan “Upah yang diterima sekarang ini 

sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup “. Sedangkan hasil terendah 

terdapat pada pernyataan “Saya merasa adil atas insentif yang diterima” yang 

memiliki nilai 3,90 serta pada pernyataan "Insentif yang diterima sesuai 

dengan aturan yang telah disepakati" dengan nilai 3,94 

2. Motivasi kerja karyawan pada Hotel Gurame Bandung dapat dikatakan tinggi, 

hal ini karena memiliki nilai rata-rata 3,99 yang berada pada interval 3,40 – 

4,19. Nilai pernyataan terbesar yaitu “ Imbalan yang saya terima telah 

mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan perumahan” dengan nilai 4,08 

sedangkan nilai terendah yaitu “Perlindungan terhadap ancaman dan bahaya 

membuat karyawan merasa lebih aman dan tenang dalam bekerja” dengan 

nilai 3,94 serta pada pernyataan “Kerja sama dengan teman kerja sangat 

dibutuhkan di dalam lingkungan kerja” dengan nilai 3,96 

3. Pemberian insentif berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan pada Hotel 

Gurame Bandung, berdasarkan uji korelasi menunjukkan hubungan yang kuat 

antara variabel Insentif dengan motivasi kerja karyawan, yaitu sebesar 0,766 

yang termasuk kategori 0,60 – 7,99. Hasil koefisien determinasi bahwa 

insentif berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawan sebesar 58,67% dan 

sisanya 41,33% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis 
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seperti pendidikan dan pelatihan, promosi jabatan dan lainnya. Sedangkan 

hasil uji hipotesis  bahwa nilai t hitung 8,25 > t tabel 1,679 yang berarti Ho ditolak 

dan Hi diterima. Hal ini berarti jika pemberian insentif diberikan sesuai 

dengan kebutuhannya, maka motivasi kerja karyawan akan meningkat.   

 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibahas di atas, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, diantaranya adalah: 

1. -  Agar insentif yang diterima karyawan dirasakan adil, maka sebaiknya 

cara pemberian insentif perlu dibuat aturan karena selama ini aturan 

yang ada tidak sesuai ketentuan perusahaan sehingga insentif perlu 

diberikan dengan jelas dan pembagiannya secara konsisten. 

2. -   Agar karyawan merasa aman tentang masa depannya, maka sebaiknya 

karyawan diberikan jaminan asuransi agar lebih merasa terjamin masa 

depannya.  

- Untuk menciptakan lingkungan kerja yang harmonis maka perlu 

adanya kerjasama, saling dukung dan saling bantu dalam 

melaksanakan tugas, sehingga akan tercipta koordinasi antar kelompok 

kerja. 

 

 


