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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Motivasi kerja karyawan pada PT INTI (Persero) dinilai tinggi, memiliki

nilai rata-rata sebesar 3,88 yang berarti bahwa motivasi kerja karyawan

tinggi ditinjau dari indikator motivasi kerja yaitu: kebutuhan fisik,

kebutuhan akan rasa aman dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan

akan penghargaan, dan kebutuhan perwujudan diri. Akan tetapi masih

terdapat elemen-elemen yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti karena

memiliki nilai di bawah rata-rata seperti meminta pertolongan kepada

teman kerja dan bangga dengan pujian dari atasan.

2. Prestasi kerja karyawan PT INTI (Persero) dapat dikatakan baik, memiliki

nilai sebesar 3,77 yang berarti bahwa prestasi kerja karyawan baik ditinjau

dari indikator prestasi kerja yaitu: kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran,

kedisiplinan, kreativitas, kerja sama, kepemimpinan, kepibradian,

prakarsa, kecakapan dan tanggung jawab. Akan tetapi masih terdapat

elemen-elemen yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti seperti

bertindak tegas kepada karyawan yang tidak mengikuti aturan, melanggar

aturan dan mengesampingkan perbedaan antar setiap karyawan.

3. Pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada PT INTI

(Persero) berdasarkan hasil analisis korelasi menunjukkan hubungan yang

kuat senilai 0.620 dan berpengaruh sebesar 38,40%, artinya motivasi kerja
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mempengaruhi prestasi kerja karyawan sebesar 38,40%, sisanya sebesar

61,56% dipengaruhi oleh variabel lainya seperti pendidikan dan latihan,

kesejahteraan karyawan. Sedangkan hasil uji hipotesis menunjukkan nilai

nilai hitungt lebih besar dari tabelt (8,51> 1,658), maka Ho ditolak dan Ha

diterima, artinya motivasi kerja berpengaruh positif terhadap prestasi kerja

karyawan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan,

maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Karyawan tidak percaya diri pada saat dia di puji oleh atasan, sebaiknya

pujian dari atasan dijadikan pelecut semangat untuk selalu memberikan

yang terbaik bagi perusahaan.

2. Karyawan seharusnya dapat saling mengingatkan dan bertindak tegas

kepada karyawan lainnya yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di

perusahaan, sehingga setiap karyawan mampu bekerja dengan baik dan

tidak terganggu oleh hukuman apabila dia melanggar aturan yang berlaku

di perusahaan.


