
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Berdasarkan uraian dan analisis pada bab sebelumnya, maka pada bab ini 

penulis mencoba untuk menarik kesimpulan. Selain itu penulis mencoba 

memberikan saran-saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan di masa yang 

akan datang. Adapun kesimpulan dan saran tersebut adalah sebagai berikut : 

 
5.1 Kesimpulan  

1. Kebijakan kompensasi yang dilaksanakan di PT. X berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi dapat dibedakan menjadi 2 macam yaitu Direct 

Compensation dan Indirect Compensation. 

a) Direct Compensation 

Kompensasi dalam bentuk gaji disebut kompensasi langsung karena 

merupakan kompensasi yang diterima oleh karyawan yang mempunyai 

hubungan langsung dengan pekerjaan. 

b) Indirect Compensation 

Indirect Compensation yang diberikan adalah tunjangan, seperti: 

tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga dan tunjangan pendidikan anak. 

2. Pengaruh kompensasi terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja berdasarkan 

analisis regresi bahwa pada saat kompensasi sebesar 0%, maka produktivitas 

menurun sebesar -2,175%. Kemudian setiap terjadi perubahan kompensasi 

sebesar 1%, maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas kerja sebesar 

26,881%. Sedangkan analisis korelasi antara kompensasi dan tingkat 

produktivitas tenaga kerja berdasarkan hasil perhitungan nilai r adalah 0,59 

yang berarti hubungan antara kompensasi dengan produktivitas tenaga kerja 

cukup kuat. Hasil perhitungan koefisien determinasi (kd) menunjukkan bahwa 

kompensasi berpengaruh terhadap produktivitas tenaga kerja sebesar 34,881% 

sedangkan sisanya 65,11% adalah karena faktor lain yang mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja. Berdasarkan hasil perhitungan statistik uji T yang 



dilakukan penulis dapat ditarik kesimpulan bahwa 1,03 < 1,886 yang berarti 

thitung < ttabel. Maka Ha ditolak dan Ho diterima. Dengan demikian hipotesis 

yang diajukan yaitu “kompensasi mempunyai pengaruh positif yang signifikan 

terhadap tingkat produktivitas tenaga kerja” ditolak. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian penulis mencoba memberi saran sebagai berikut: 

1. Perusahaan hendaknya menyesuaikan pesentase kompensasi yang diberikan 

dengan produktivitas tenaga kerja karyawan. Sebab perusahaan menaikkan 

kompensasi hanya pada tahun 2005 ketika permintaan tinggi. Sedangkan pada 

saat permintaan menurun pada tahun 2006 perusahaan tidak menaikan 

kompensasi begitu pula di tahun 2007, walaupun penjualan naik. Hal ini perlu 

diperhatikan mengingat produktivitas kerja karyawan sangat membantu dalam 

meningkatkan penjualan dan kelangsungan jalannya perusahaan. 

2. Untuk meningkatkan produktivitas hendaknya perusahaan meningkatkan 

kompensasi karyawan dalam hal pemberian gaji dan tunjangan. Disamping itu 

harus diperhatikan faktor-faktor lain seperti teknologi dan sarana produksi 

guna meningkatkan produktivitas. 

3. Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian terhadap 

produktivitas dengan variabel lain, agar perusahaan mengetahui sejauhmana 

peningkatan produktivitas kerja karyawannya selain kompensasi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


