
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai hubungan kompensasi 

dengan semangat kerja karyawan pada Rumah Makan Cibiuk, maka penulis mengambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Tanggapan karyawan terhadap kompensasi dapat dikatakan tepat berdasarkan nilai 

rata-rata 3,99 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini menunjukkan bahwa 

kompensasi yang diberikan pada karyawan Rumah Makan Cibiuk sudah tepat. Walau 

demikian masih terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan karena memiliki 

nilai di bawah rata.rata 

2. Tanggapan karyawan terhadap semangat kerja pada Rumah makan Cibiuk dapat 

dikatakan tinggi hal ini dilihat dari nilai rata-rata interval sebesar 3,73 yang berada 

pada 3,40 – 4,19 termasuk kategori tinggi.  

3. Pengaruh kompensasi terhadap semangat kerja karyawan berdasarkan hasil 

perhitungan korelasi Rank Spearman, diperoleh nilai rs sebesar 0.758. Karena 

nilai rs berada diantara 0,60 – 0,799 maka hubungan antara kompensasi 

dengan semangat kerja dapat dikatakan tinggi. Nilai koefisian determinasi 

sebesar 57,45%, artinya semangat kerja dipengaruhi oleh kompensasi sebesar 

57,45%, sedangkan sisanya sebesar 42,55% dapat disebabkan oleh pengaruh 

faktor-faktor lain seperti program kesejahteraan atau pengembangan karir. 

Dari perhitungan statistik uji t, thitung = 8,051 lebih besar dari ttabel = 1,678, 

maka Ha diterima dan Ho ditolak. Jadi hipotesis yang penulis ajukan pada bab 

I, yaitu : “Jika kompensasi diberikan sesuai dengan kebutuhan karyawan, 

maka semangat kerja karyawan akan meningkat”, dapat diterima. 

 



 
 

 

5.2 Saran 

Setelah menguraikan kesimpulan, maka penulis mencoba memberikan saran-

saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi manajemen dan diharapkan dapat 

bermanfaat untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Adapun saran 

tersebut adalah: 

1. Pemberian kompensasi sudah mendapatkan tanggapan positif, maka harus terus 

dipertahankan. Namun, perusahaan masih perlu menyesuaikan besarnya kompensasi 

dengan memperhatikan peningkatan kebutuhan karyawan tidak hanya disesuaikan 

dengan jabatan saja. 

2. Manajemen perlu memberikan penghargaan dan dorongan kepada karyawan agar 

selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


