
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 

signifikan antara insentif terhadap laba perusahaan, apakah terdapat pengaruh 

yang signifikan antara produktivitas tenaga kerja terhadap laba perusahaan, dan 

apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara insentif dan produktivitas tenaga 

kerja terhadap laba perusahaan. 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta 

teori yang melandasi penelitian ini, kemudian setelah melalui pengujian 

hipotesis dan statistik parametrik. Nilai korelasi parsial insentif terhadap 

laba perusahaan sebesar 0,715. Hal ini menunjukkan bahwa insentif 

berpengaruh sebesar 71,5% terhadap laba perusahaan. Dilihat dari tabel 

3.2 Kriteria Nilai Korelasi, menunjukkan bahwa nilai 0,715 mempunyai 

tingkat hubungan yang kuat, dan tanda positif menunjukkan hubungan 

yang searah dari insentif terhadap laba perusahaan, artinya setiap kenaikan 

insentif akan diikuti dengan kenakan laba perusahaan. Sebaliknya setiap 

penurunan insentif akan diikuti dengan penurunan laba perusahaan. 

Berdasarkan uji t, ternyata t-hitung untuk b1 lebih besar dari t-tabel 

(2,175>2,132), ini menunjukkan bahwa hipotesis Ho ditolak dan Ha 

diterima yang berarti bahwa “Terdapat pengaruh positif yang signifikan 

antara Insentif terhadap laba perusahaan”. 

 

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta 

teori yang melandasi penelitian ini, kemudian setelah melalui pengujian 

hipotesis dan statistik parametrik. Nilai korelasi parsial produktivitas 

tenaga kerja terhadap laba perusahaan sebesar 0,734. Hal ini menunjukkan 

bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh sebesar 73,4% terhadap 

laba perusahaan. Dilihat dari tabel 3.2 Kriteria Nilai Korelasi, 



menunjukkan bahwa nilai 0,734 mempunyai tingkat hubungan yang kuat, 

dan tanda positif menunjukkan hubungan yang searah dari produktivitas 

tenaga kerja terhadap laba perusahaan, artinya setiap kenaikan 

produktivitas tenaga kerja akan diikuti dengan kenakan laba perusahaan. 

Sebaliknya setiap penurunan produktivitas tenaga kerja akan diikuti 

dengan penurunan laba perusahaan. Berdasarkan uji t, ternyata t-hitung 

untuk b2 lebih besar dari t-tabel (2,546>2,132), ini menunjukkan bahwa 

hipotesis Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa “Terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara produktivitas tenaga kerja terhadap 

laba perusahaan”. 

 

3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan serta 

teori yang melandasi penelitian ini, kemudian setelah melalui pengujian 

hipotesis dan statistik parametrik. Dari hasil perhitungan nilai koefisien 

determinasi diperoleh nilai sebesar 86,23%. Nilai koefisien determinasi 

(R2) = 86,23% dapat diartikan bahwa variabel bebas yaitu insentif dan 

produktivitas tenaga kerja mampu menerangkan 86,23% terhadap total 

varians laba perusahaan. Nilai tersebut dikategorikan sebagai tingkat 

determinasi sangat kuat, sedangkan sisanya 13,77% dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Faktor lain yang 

mempengaruhi laba perusahaan tersebut antara lain pendidikan dan 

pelatihan, etika dan budaya kerja, manajemen perusahaan, program 

kompensasi lain, dan sebagainya. Berdasarkan uji F, ternyata F-hitung 

lebih besar dari F-tabel (12,52>6,94), ini menunjukkan bahwa hipotesis 

Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti bahwa “Terdapat pangaruh positif 

yang signifikan antara insentif dan produktivitas tenaga kerja terhadap laba 

perusahaan”.  

 

 Pada pengujian hipotesis ternyata Ho ditolak dan Ha diterima, yang dapat 

disimpulkan dengan tingkat keyakinan 95% terdapat pengaruh positif yang 

signifikan dari insentif terhadap laba perusahaan, terdapat pengaruh positif yang 



signifikan dari produktivitas tenaga kerja terhadap laba perusahaan, dan terdapat 

pengaruh positif yang signifikan dari insentif dan produktivitas tenaga kerja 

terhadap laba perusahaan pada PT.PINDAD (persero).  

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengajukan saran yang 

diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan :  

1. Bagi Perusahaan 

 Ada baiknya bila PT.PINDAD (persero) menerapkan pemberian insentif 

dikaitkan dengan prestasi kerja sehingga dengan pemberian insentif tersebut 

maka karyawan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya 

secara maksimal, selain itu dengan pemberian insentif secara bertahap kinerja 

para karyawan akan terevaluasi dan otomatis akan meningkatkan laba 

perusahaan. 

 Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja maka salah satu cara yang 

dapat ditempuh pihak PT.PINDAD (persero) adalah dengan mengevaluasi 

biaya tenaga kerja yang dikeluarkan.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

      Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi laba perusahaan 

seperti Biaya kesejahteraan pegawai, biaya insentif non-cash (stock option). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


