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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan data – data yang diperoleh selama

penelitian di DPSDA PROVINSI JAWA BARAT (Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air) serta pembahasan yang dilakukan dengan berdasarkan teori – teori yang

relevan dengan masalah yang dibahas, maka penulis dapat mengambil

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan motivasi kerja karyawan pada DPSDA PROVINSI JAWA

BARAT (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) digolongkan sangat baik.

Karyawan mendapatkan tunjangan-tunjangan dari perusahaan, seperti

tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan,, dan tunjangan

pendidikan, selain itu karyawan juga mendapatkan ASKES, dana pensiun dan

jaminan kematian. Memberikan bonus pada karyawan.

2. Tujuan DPSDA PROVINSI JAWA BARAT (Dinas Pengelolaan Sumber

Daya Air) dalam memotivasi kerja karyawan yaitu sebagai berikut :

meningkatkan produktivitas kerja karyawan, mempertahannkan kestabilan

karyawan, meningkatkan kedisiplinan karyawan, mengefektifkan pengadaan

karyawan, menciptakan suasana dan hubungan yang lain, meningkatkan

loyalitas, kreatifitas, dan partisipasi karyawan, meningkatkan tingkat

kesejahteraan karyawan, mempertinggi tingkat kesejahteraan karyawan,

mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya dan

meningkatkan efisien penggunaan alat-alat bahan baku.

3. Hambatan yang dihadapi oleh DPSDA PROVINSI JAWA BARAT (Dinas

Pengelolaan Sumber Daya Air) dalam memotivasi karyawan diantaranya yaitu

adanya kebijakan pemerintah atau aturan yang tidak berpengaruh dalam

memacu pegawai agar semangat bekerja atau termotivasi. Kurangnya rasa

memiliki yang tinggi atau tanggungjawab dari diri karyawan terhadap
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pekerjaan yang dilakukan, dimana menimbulkan pegawai kurang

memanfaatkan waktu kerja secara efektif dan efisien.

DPSDA PROVINSI JAWA BARAT (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air)

mempunyai solusi-solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam

memotivasi karyawan, yaitu : dalam mengatsi hambatan,  perusahaan mampu

memberikan Penegakan aturan lebih  tegas lagi sesuai dengan aturan

pemerintah, adanya Tunjangan Tambahan Penghasilan pada pegawai untuk

bisa menjadi bentuk motivasi untuk pegawai yaitu dengan memberikan tugas

atau perintah terhadap pegawai oleh pemimpin dengan waktu yang ditentukan

ataupun target yang harus dikerjakan maka pegawai berhak mendapatkan

Tunjangan Tambahan Penghasilan tersebut jika tugas tersebut dikerjakan tepat

pada waktu yang diberikan. Untuk meningkatkan produktivitas perusahaan,

pemimpin harus memperhatikan keinginannya atau dengan cara saling

bertukar pikiran antara pegawai dan pemimpin karena dengan hal ini pegawai

merasa terpacu untuk semangat  dimana pegawai dihargai oleh  atasan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa DPSDA PROVINSI JAWA

BARAT (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) melakukan usaha-usaha dalam

proses motivasi memiliki hambatan-hambatan dalam proses pemberian motivasi.

DPSDA PROVINSI JAWA BARAT (Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) juga

memiliki cara sendiri untuk mengatasi hambata-hambatan yang dihadapi

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu kiranya disampaikan saran-

saran yang apat menjadi masukan bagi DPSDA PROVINSI JAWA BARAT

(Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air) dalam pelaksanaan motivasi kerja

karyawannya di masa mendatang. Saran-saran yang dapat penulis sampaikan

adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya sikap lebih tegas langsung dari atasan tidak menugaskan lagi

perintah, untuk penilaian setiap karyawan sehingga dapat memberikan arahan

dan motivasi langsung setiap hari. Dengan adanya penegasan sikap langsung

dari atasan maka karyawan akan lebih giat untuk bekerja.
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2. Seharusnya perusahaan dalam kebijakan tunjangan penghasilan ditetapkan

dengan target dalam mengerjakan tugas, karena dengan cara seperti itu

karyawan akan lebih termotivasi lagi untuk mengejar poin dalam bekerja, hal

ini karyawan akan bekerja untuk mendapatkan poin untuk mendapatkan bonus

atau prestasi.

3. Perlu adanya pendekatan yang dilakukan oleh atsan kepada karyawan, guna

untuk mengetahui sikap individu diantara karyawan, dengan karyawan.

Karena dengan adanya pendektan atasan dapat mengetahui sikap individu

karyawannya, membangun hubungan yang baik dan melakukan komunikasi

yang lancar serta memberikan perhatian penuh kepada karyawan secara

merata karena dengan begitu karyawan akan merasa diperlukan adil oleh

atasannya sehingga memotivasi karyawan untuk lebih berprestasi.


