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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan terhadap 58 responden yang bekerja di Bober Cafe

Bandung. Data yang terkumpul tersebut kemudian diolah untuk dianalisis. Dari hasil

analisis dan pembahasannya penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan identifikasi

masalah dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran umum mengenai pengaruh

kompensasi terhadap loyalitas karyawan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1. Tanggapan responden tentang kompensasi yang ada di Bober Café Bandung termasuk

dalam kategori “baik” dilihat dari hasil jawaban responden dengan rata-rata

keseluruhan 3,86 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Adapun nilai tertinggi yang

diperoleh adalah sebesar 4,15 yang terdapat pada pernyataan “ imbalan yang diterima

para karyawan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan” dan pernyataan “perusahaan

selalu tepat waktu dalam memberika gaji” . Sedangkan nilai terendah yang diperoleh

adalah sebesar 3,25 yang terdapat pada pernyataan “kompensasi yang diterima sesuai

dengan waktu kerja dan dapat meningkatakan kinerja” .

2. Tanggapan responden tentang loyalitas kerja yang ada di Bober Café Bandung

termasuk dalam kategori “tinggi” dilihat dari hasil jawaban responden dengan rata-

rata keseluruhan 3,79 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Adapun nilai tertinggi

yang diperoleh adalah sebesar 4,10 yang terdapat pada pernyataan “ karyawan selalu

melaporkan masalah yang terjadi di perusahaan kepada atasan” dan sedangkan nilai

terendah yang diperoleh adalah sebesar 2,71 yang terdapat pada pernyataan

“karyawan mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa iklas” .

3. Pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja karyawan di Bober café Bandung

berdasarkan hasil uji korelasi menunjukan hubungan yang kuat yaitu 0,732. Hal ini

menunjukkan kekuatan hubungan dari variabel kompensasi terhadap loyalitas

karyawan dapat digolongkan ke dalam tingkat hubungan yang kuat yaitu berada pada

interval 0,600 – 0,799.
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Adapun hasil dari uji koefisien determinasi sebesar 53,58%. Terlihat bahwa kompensasi

yang dilakukan oleh Bober Café Bandung mempengaruhi loyalitas karyawan sebesar

53,58%. Sedangkan sisanya sebesar 46.42% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak

diamati dalam penelitian ini.

Hasil dari uji hipotesis menunjukan t hitung 8,040 > t tabel 1,672 sehingga t

hitung berada pada daerah penolakan H0, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga

terdapat hubungan positif antara kedua variabel yaitu antara kompensasi dengan loyalitas

karyawan. Dengan demikian hipotesis yang penulis ajukan dalam Bab I, yaitu “Jika

Bober Café Bandung melakukan pemberian kompensasi dengan baik kepada

karyawan, maka loyalitas karyawan akan meningkat.” Dapat diterima.

5.2 Saran

Dari penelitian ini dan melihat dari hasil rata-rata jawaban responden yang ada,

maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dari variabel kompensasi rata-rata dengan nilai terendah yaitu responden

menyatakan “Kompensasi yang diterima sesuai dengan waktu kerja saya dan

dapat meningkatkan kinerja saya”. Jawaban seperti ini terlihat bahwa para

karyawan masih ada atau masih memiliki rasa belum puas dengan kompensasi

yang mereka terima untuk dapat meningkatkan kinerja mereka, pihak perusahaan

tentunya harus lebih lagi memperhatikan dalam hal pemberian kompensasi yang

sesuai dengan kebutuhan dan ketentuannya agar dapat meningkatkan kinerja para

karyawan, karena dengan kinerja para karyawan yang baik merupakan hal positif

bagi perusahaan.

2. Dan dari variabel kompensasi rata- rata dengan nilai terendah yaitu terdapat pada

pernyataan “Senioritas karyawan menjadi dasar pemberian perusahaan

memberikan kompensasi” jawaban seperti ini menunjukan bahwa para karyawan

tidak atau masih belum merasakan bahwa senioritas menjadi dasar dalam

pemberian kompensasi, tentunya perusahaan harus dapat memperhatikan kembali

hal ini dan seharusnya karyawan dengan masa kerja lebih lama dapat diberikan
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apresiasi dan penghargaan lebih dari pihak perusahaan karena telah lama

mengabdikan dirinya untuk perusahaan, dengan lama dia bekerja berarti dia

memiliki loyalitas yang tinggi kepada perusahaan yang menjadi tempat kerjanya

selama ini.

3. Dari variabel loyalitas nilai dengan rata-rata terendah yaitu terdapat pada

pernyataan”Saya tidak pernah melempar kesalahan yang diperbuat kepada orang

lain ketika bekerja” dari jawaban yang seperti ini dapat diartikan bahwa para

karyawan masih ada yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan hal

tersebut. Tentunya hali ini menjadi perhatian khusus bagi perusahaan dalam

mencegah hal yang seperti ini terjadi di lingkungan perusahaan dengan adanya

pengawasan yang lebih dari pimpinannya dan bisa diberikan sanksi khusus bagi

yang terbukti melakukan hal yang semacam itu.

4. Dan dari variabel loyalitas dengan rata-rata nilai terndah terdapat pada pernyataan

“Saya melaksanakan tugas dengan penuh rasa keikhlasan” melihat jawaban para

karyawan seperti ini dapat diartikan masih ada karyawan yang melakukan tugas

mereka dengan rasa belum ikhlas dan hanya kebutuhan tuntutan pekerjaan saja.

Tentunya pihak perusahaan harus dapat melihat hal ini sebagai kekurangan yang

harus dibenahi seperti dalam hal kebutuhan mereka akan kompensasi yang lebih

baik lagi.

5. Dikarenakan waktu dan dana penelitian terbatas, disarankan penelitian ini lebih

lanjut, yaitu dalam menggali data pertanyaan perlu dilakukan dengan wawancara

yang lebih mendalam kepada semua responden serta dengan memperbanyak

variabel penyebab yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan.

.
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