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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan Bab 

IV mengenai hubungan kompensasi dengan motivasi kerja karyawan Hotel Grand 

Kopo, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa 

saran sebagai masukan bagi perusahaan. 

 

5.1. Kesimpulan 

1. Tanggapan karyawan terhadap kompensasi yang dilaksanakan di Hotel Grand 

Kopo dapat dikatakan baik karena memiliki nilai 3,74 yang berada pada interval 

3,40 – 4,19. Nilai tersebut menunjukkan kategori pelaksanaan kompensasi sudah 

baik. Akan tetapi masih terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan 

karena memiliki nilai di bawah rata-rata seperti  tunjangan hari raya yang 

diberikan perusahaan cukup memuaskan 

2. Motivasi kerja para karyawan pada Hotel Grand Kopo dapat dikatakan tinggi, 

hal ini karena memiliki nilai rata-rata 3,93 yang berada pada interval 3,40 – 

4,19. Nilai tersebut menunjukkan kategori pelaksanaan kompensasi sudah baik. 

Akan tetapi masih terdapat beberapa elemen yang perlu diperhatikan karena 

memiliki nilai di bawah rata-rata seperti  selalu diberi kesempatan untuk 

mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh perusahaan. 

3. Hubungan kompensasi dengan motivasi kerja karyawan pada Hotel Grand Kopo 

memiliki hubungan yang kuat antara, yaitu sebesar 0,623 yang termasuk 

kategori 0,60 – 0,799. Nilai tersebut menunjukkan pelaksanaan kompensasi 

memiliki hubungan yang searah dengan motivasi kerja. Sedangkan pengaruh 

kompensasi terhadap motivasi kerja karyawan sebesar 33,81% dan sisanya 

61,19% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. Hasil uji 

hipotesisi bahwa thitung 4,21 > t tabel 1,701 yang berarti Ho ditolak dan Hi 

diterima. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang antara kompensasi dengan 

motivasi kerja karyawan. Dengan demikian hipotesis yang diajukan yaitu Bila 
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kompensasi diberikan dengan tepat, maka motivasi karyawan akan tinggi”, dapat 

diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibahas di atas, maka penulis mencoba 

menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, diantaranya adalah: 

1. Kompensasi yang diberikan selama ini belum sepenuhnya dilaksanakan dengan 

baik seperti tunjangan keluarga, dan tunjangan hari raya yang sesuai, hal ini agar 

karyawan dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan.  

2. Manajemen Hotel Grand Kopo perlu mengikutsertakan karyawan dalam 

kegiatan/event yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini selain dapat 

menambah wawasan juga akan menambah keterampilan karyawan sehingga 

dapat membantu dalam pekerjaan.  

3. Pimpinan juga perlu memberikan perhatian baik pujian maupun penghargaan 

kepada setiap karyawan, tidak terkecuali karyawan baru, sehingga dengan pujian 

dan penghargaan tersebut akan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik 

lagi. 

 


