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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan serta pada pembahasan Bab IV 

mengenai Pengaruh Pemberian Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan 

pada Universitas Widyatama maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan 

memberikan beberapa saran sebagai masukan bagi Universitas Widyatama. 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan melalui analisa data statistik dari 

kuisioner yang disebarkan, observasi dan wawancara maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan pada Universitas 

Widyatama. Berdasarkan pada perhitungan korelasi Rank Spearman adalah 

sebesar 0,756 menunjukkan hubungan yang kuat. Dari hasil perhitungan koefisien 

determinasi sebesar57,15%, sedang sisanya sebesar42,85% dipengaruhi faktor-

faktor lain, misalnya fasilitas, tunjangan, komunikasi dan lain-lain. Berdasarkan 

uji signifikansi yang telah dilakukan diperoleh hasil  sebesar 7,83 dan 

 sebesar 2,00. Ini berarti  maka motivasi memiliki pengaruh 

terhadap produktivitas kerja karyawan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan 
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yaitu “Terdapat hubungan yang positif antara motivasi dan produktivitas kerja 

karyawan” dapat diterima. 

2. Motivasi yang lebih berpengaruh dilihat dari hasil indikator yaitu tanggapan 

responden mengenai motivasi dengan indikator motif yaitu turun atau rendahnya 

produktivitas kerja, tingkat absensi, dan pencapaian prestasi. Namun indikator 

yang lain pun dapat dikatakan baik karena berada pada interval dengan hasil yang 

baik. 

 

5.2. Saran 

Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan analisis pada Universitas 

Widyatama, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai 

masukan bagi pihak Universitas Widyatama dalam mengatasi berbagai kekurangan 

yang ada, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh penulis terhadap produktivitas kerja 

karyawan Universitas Widyatama menyarankan pada pihak kampus untuk lebih 

memperhatikan dan memperbaiki sarana pelengkap dalam bekerja, 

memperhatikan keadaan ruangan kerja serta menspesialisasikan karyawan 

berdasarkan umurnya sehingga diharapkan karyawan yang mempunyai usia lebih 

lanjut tidak bekerja melebihi kekuatan yang dimilikinya sehingga produktivitas 

kerjanya dapat dikontrol dan dioptimalkan. 

2. Bagi para pembaca yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama, 

jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, maka sekiranya perlu dikaji 
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kembali. Karena tidak tertutup kemungkinan masih ada pernyataan-pernyataan 

yang belum atau yang kurang sesuai, saya sebagai penulis masih banyak 

kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi ini. 


