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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kompensasi 

financial  dan non financial terhadap kinerja karyawan pada PT. Pos Indonesia 

(Persero) maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut. 

5.1 Kesimpulan 

1. Pengaruh secara simulatan tiap variabel kompensasi financial dan non 

financial  terhadap variabel kinerja karyawan sesuai dengan pengujian 

hipotesis H0 ditolak dan Ha diterima, yang berarti variabel kompensasi 

financial dan non financial memiliki pengaruh yang signifikan secara 

simultan terhadap kinerja karyawan, maka dapat disumpulkan terdapat 

pengaruh secara simultan dari variabel Kompensasi financial  (X1), 

dan non financial (X2) terhadap kinerja karyawan PT. Pos Indonesia 

(Persero). 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial variabel bebas kompensasi 

financial X1 terhadap kinerja karyawan dilakukan dengan uji t 

berdasarkan hasil yang telah diuji bahwa kompensasi financial  

terhadap kinerja karyawan memiliki hubungan yang siginifikan.  

3. Sedangkan pengaruh kompensasi non financial terhadap kinerja 

karyawan tidak memiliki hubungan yang dikarenakan thitung < dari ttabel 

sehingga antara variabel bebas dan variabel terikat tidak memiliki 

hubungan yang signifikan.  

4. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel kompensasi 

financial  mempunyai nilai t hitung yang paling besar, sehingga 

variabel kompensasi financial  memiliki pengaruh yang paling kuat 

dibanding dengan variabel lainnya. Maka variabel kompensasi 

financial  memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap kinerja 

karyawan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak – pihak lain, 

berikut saran yang dapat diberikan  antara lain : 

1. Diharapkan PT. Pos Indonesia (Persero) Dapat mempertahankan kinerja 

karyawannya karena variabel kompensasi financial memiliki kontribusi 

lebih atau memiliki dominan yang lebih besar dari pada kompensasi non 

financial, maka perusahaan dapat meningkatkan kinerja karyawan dengan 

baik melalui pemberian bonus kepada karyawan serta promosi jabatan atas 

kinerja dari seorang karyawan hal ini akan membuat karyawan termotivasi 

untuk lebih giat dalam tugasnya. 

2. Untuk mencapai hasil kerja yang baik, dan sesuai dengan tujuan 

perusahaan, maka pimpinan perlu bersama-sama dengan karyawan 

mendiskusikan setiap masalah dalam pekerjaan, untuk menghindari 

adanya kesalahan dan keluhan dari karyawan agar karyawan mencapai 

hasil yang optimal, lebih dari itu karyawan akan meningkatkan prestasi 

yang sehingga kinerja yang dihasilkan akan baik dan berpengaruh terhadap 

kemajuan perusahaan. 

3. Perusahaan perlu melakukan komunikasi antar karyawan dan atasan yang 

bertujuan untuk mencipatakan lingkungan kerja yang aktif. Dengan 

demikian suasan dalam bekerja pun akan kondusif dan membuat karyawan 

merasakan kenyamanan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja 

yang lebih baik. 

 


