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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan responden terhadap motivasi kerja pada karyawan Bank BNI 

Cabang Sudirman Bandung sudah tinggi, hal ini di buktikan dengan 

jawaban responden rata-rata berada pada kriteria tinggi (3,40 - 4,19). Hasil 

tersebut menggambarkan bahwa karyawan Bank BNI Cabang Sudirman 

Bandung memiliki motivasi kerja yang tinggi. 

2. Tanggapan Responden terhadap kinerja pada karyawan Bank BNI Cabang 

Sudirman Bandung baik, hal ini di buktikan dengan jawaban responden 

rata-rata berada pada kriteria tinggi (3,40 - 4,19). Hasil tersebut 

menggambarkan bahwa karyawan Bank BNI Cabang Sudirman Bandung 

memiliki kinerja yang tinggi. 

3. Dari hasil perhitungan koefisien determinasi didapatkan angka sebesar 

79,21% yang berarti bahwa motivasi pada karyawan Bank BNI Cabang 

Sudirman Bandung mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kinerja 

karyawan. Hasil pengujian hipotesis didapatkan angka t hitung  sebesar 10, 

329 yang dibandingkan dengan t tabel  dimana jumlah n=30 dan tingkat α = 

0,05 sebesar 2,048 yang berarti bahwa  t hitung  lebih besar dari pada t tabel  

(10,329 > 2,048) sehingga hipotesis yang berbunyi “ Motivasi kerja 
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan” dapat 

diterima.    

 

5.2 Saran 

Dari hasil pembahasan bab sebelumnya, penulis dapat memberikan 

beberapa saran yang mungkin dapat digunakan oleh perusahaan yaitu :  

1. Pemimpin sebaiknya mengarahkan karyawan untuk dapat bekerja sama 

satu sama lain dan menjaga hubungan interpersonal  yang baik antar  

karyawan agar terciptanya hubungan yang harmonis seperti dengan 

mengadakan liburan di luar kantor. 

2. Memberikan pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan  

karyawan, pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi 

setiap individu dalam organisasi dan meningkatkan hubungan antar 

karyawan agar lebih harmonis.  

3. Bank BNI Cabang Sudirman Bandung diharapkan dapat  meningkatkan 

kinerja karyawannya yang saat ini sudah tinngi, sehingga di harapkan 

kinerja Bank BNI Cabang Sudirman Bandung akan lebih tinggi lagi. 

 

  


