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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan mengenai tinjauan motivasi 

kerja karyawan pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kantor Cabang Permata 

Kawaluyaan Bandung, maka dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja karyawa pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) 

Kantor Cabang Permata Kawaluyaan Bandung digolongkan baik.  

 2. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pemberian motivasi kerja 

karyawan pada PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kantor Cabang 

Permata Kawaluyaan Bandung adalah karyawan yang sudah tidak 

produktif, adanya peraturan-peraturan atau kebijakan perusahaan yang 

masih dilanggar, terdapat karyawan yang memiliki tingkat motivasi 

bekerja yang rendah, adanya karyawan yang kurang peduli terhadap 

visi dan misi perusahaan. 

 3. Solusi-solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi pada 

pelaksanaan pemberian motivasi kerja karyawan adalah mengadakan 

program pension dini bagi karyawan yang sudah tidak produktif dan 

memberikan tunjangan pensiun, perusahaan melakukan pemeriksaan 

daftar kehadiran karyawan, untuk mengatasi karyawan yang memiliki 

tingkat motivasi yang rendah, pimpinan berusaha untuk selalu 

melakukan komunikasi dua arah agar mengetahui permasalahan yang 

dialami karyawannya, dan untuk menanggapi karyawan yang kurang 

memahami visi dan misi perusahaan, pimpinan menjelaskan adanya 

kegiatan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan karyawan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, maka perlukiranya disampaikan saran-saran 

yang dapat menjadi masukan bagi PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Kantor 

Cabang Permata Kawaluyaan Bandung dalam pelaksanaan pemberian motivasi kerja 

karyawannya di masa mendatang. Saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah 

sebagai berikut:  

 1. Perusahaan melakukan observasi langsung kepada karyawan agar 

mengetahui karyawan mana sajakah yang masih produktif dan yang 

sudah tidak produktif serta mengadakan perekrutan karyawan baru 

untuk menggantikan karyawan-karyawan yang sudah tidak produktif. 

 2. Perusahaan memberikan ancaman pada para karyawan yang terus-

menerus mengulangi kesalahannya seperti ancaman pemotongan gaji, 

agar para karyawan tidak mengulangi kesalahannya. 

 3. Perusahaan memberikan syarat kualifikasi bagi para calon karyawan 

baru seperti tingkat pendidikan yang tidak terlalu rendah (tingkat sd 

atau smp), dan pengalaman bekerja dibidang pekerjaan yang sama,  

agarp ekerjaan yang nantinya akan dikerjakan karyawan tersebut 

sesuai bidangnya dan tidak menyulitkan perusahaan untuk 

memberikannya pelatihan lebih karena pekerjaan yang dikerjakannya 

tidak sesuai dengan bakat karyawan tersebut. 

 4. Bagi karyawan yang sudah masuk terlebih dahulu dan masih tidak 

sesuai dengan syarat pendidikan, perusahaan dapat mengadakan 

pelatihan kepada karyawan-karyawan tersebut agar dapat sesuai 

dengan criteria karyawan yang perusahaan butuhkan. 


