
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengamatan dan data-data yang diperoleh selama penelitian di 

Prumnas Regional IV Bandung  serta pembahasan yang dilakukan dengan 

berdasarkan teori-teori yang relevan dengan masalah yang di bahas, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Pelaksanaan motivasi kerja karyawan yang dilakukan oleh Perum Perumnas 

Regional IV Bandung digolongkan sangat baik. Ini dapat dilihat dari adanya 

program motivasi yang dilakukan oleh Perum Perumnas Regional IV 

Bandung yang diharapkan dapat menciptakan atau meningkatkan moral dan 

kepuasan kerja karyawan serta produktifitas karyawan sehingga dengan begitu 

akan mendorong para pegawai untuk berprestasi dalam pekerjaannya dan juga 

tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas-tugas yang dipercayakan 

penuh oleh atasan. 

Pelaksanaan motivasi kerja yang dilakukan oleh Perum Perumnas Regional 

IV Bandung memiliki tujuan dan dasar pertimbangan motivasi kerja , yaitu : 

a. Tujuan motivasi kerja yang bertujuan untuk mencapai suatu 

keberhasilan dalam meningkatkan produktivitas pegawai dalam 

perusahaan serta meningkatkan kepuasan tersendiri bagi pegawai. 

b. Dasar. 

c. Dasar pertimbangan motivasi kerja yang diterapkan oleh Perum 

Perumnas Regional IV Bandung didasarkan pada aturan tertulis kerja 

yang berlaku di lingkungan perusahaan. 

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memotivasi pegawai pada dasarnya 

terletak pada kendala non teknis yang mengakibatkan turunnya produktivitas 

kerja sehingga pekerjaan menjadi tertunda, kemudian faktor usia yang 
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menyebabkan pegawai sulit untuk menerima perubahan yang dilakukan oleh 

perusahaan serta faktor kebutuhan ekonomis yang masih belum terpenuhi. 

selain itu itu juga dalam melakukan pelaksanaan motivasi kerja, Perum 

Perumnas Regional IV Bandung juga tidak terlepas dari kendala-kendala 

seperti halnya dalam kehadiran atau absensi yang disebabkan pegawai kurang 

puas dengan apa yang diberikan pimpinan karena tidak sesuai dengan apa 

yang pegawai harapkan selama ini. 

3. Usaha yang dilakukan oleh Perum Perumnas Regional IV Bandung dalam 

memotivasi kerja pegawai, yaitu dengan menerapkan program motivasi yang 

ada di Perum Perumnas Regional IV Bandung.  

 

 
5.2 Saran 

Melihat usaha dalam memotivasi pegawai yang dilakukan oleh Perum Perumnas 

Regional IV Bandung, selama ini cukup baik dalam merespon langkah kegiatan 

motivasi kerja secara positif namun perlu beberapa perbaikan dan pembenahan. 

Untuk itu penulis menyarankan sebagi berikut :  

1. Peningkatan motivasi kerja melalui seminar mengenai peningkatan motivasi 

kerja yang diikuti oleh seluruh pegawai Perum Perumnas Regional IV 

Bandung yang sifatnya berlanjut, Perlu adanya hubungan yang lebih baik lagi 

antara atasan dan bawahan untuk komunikasi yang lebih baik agar pemimpin 

dapat lebih mengetahui perilaku setiap pegawainya dengan begitu dapat 

mengoptimalkan prestasi kerjan dan menciptakan situasi kerja yang kondusif 

untuk perkembangan kearah yang lebih baik  

2. Untuk dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh perusahaan 

maka sebaiknya perusahaan harus lebih profesional lagi dalam mengelolah 

motivasi kerja karyawan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kuantitas, 

kualitas kerja karyawan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan 

karyawan dan perusahaan, karena apabila pengelolaan motivasi kerja 
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karyawan semakin baik lagi maka tingkat prestasi kerja karyawan pun akan 

semakin meningkat. Perusahaan juga harus selalu memberikan perhatian yang 

penuh kepada setiap pegawainya agar pegawai merasa diakui keberadaannya. 

3. Perlu adanya seorang manajer personalia yang khusus menangani semua 

permasalahan yang dimiliki pegawai. 

4. Menciptakan situasi kerja yang kondusif untuk perkembangan kearah yang 

lebih baik sehingga dapat mendukung perkembangan kreativitas pegawai. 

 

 


