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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. POS Indonesia Mail Processing 

Centre Bandung serta pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab 

sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan kompensasi pada PT. POS Indonesia Mail Processing Centre 

Bandung  dapat dikatakan baik karena berada dalam kategori sebesar 80,42% 

dan  rata-rata bobot 4,02, hal ini juga tercermin dari pernyataan responden 

yang menyatakan Gaji yang diberikan oleh perusahaan sesuai dengan hasil 

kerja yang karyawan berikan, Perusahaan tetap membayar gaji hari-hari libur, 

Perusahaan telah memberikan upah yang layak, Kebijakan perusahaan dalam 

memberikan insentif sesuai dengan hasil kerja, Insentif yang diberikan 

perusahaan sudah dirasakan adil dan layak oleh karyawan, Asuransi 

kesehatan, uang makan dan transportasi membuat saya merasa terjamin 

bekerja di perusahaan ini, Perusahaan telah melakukan program rekreasi bagi 

karyawan,  

2. Kinerja karyawan pada PT. POS Indonesia Mail Processing Centre Bandung  

dapat dikatakan baik karena berada dalam kategori sebesar 80,38% dan rata-

rata bobot 4,02, hal ini juga dapat tercermin dari sikap responden yang 

memiliki ketepatan dalam menjalankan tugas pekerjaan, selalu teliti dan 

berhati-hati dalam pekerjaan untuk menghindari kesalahan, selalu bekerja 
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sama antar pegawai agar pekerjaan berjalan dengan baik, memiliki peran serta 

aktif dalam lingkungan kerja, memiliki inovasi untuk kemajuan lembaga, 

mampu bekerja secara professional serta mampu menyelesaikan tugas dengan 

sebaik-baiknya.  

 

3. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka korelasi antara 

kompensasi dengan kinerja karyawan dapat dikatakan kuat. Hasil perhitungan 

koefisien determinasi bahwa variable independen mampu menerangkan 

perubahan pada Kinerja karyawan sebesar 45,43%, artinya bahwa Kompensasi 

membentuk Kinerja karyawan sebesar 45,43% pada PT. POS Indonesia Mail 

Processing Centre  Bandung. Sisanya dibentuk oleh faktor-faktor lain yang 

tidak diteliti sebesar 54,57% yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar 

variabel kompensasi. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh positif Kompensasi Terhadap Kinerja karyawan pada PT. POS 

Indonesia Mail Processing Centre  Bandung. 

 

5.2 Saran 

Walaupun kompensasi pada PT. POS Indonesia Mail Processing Centre 

Bandung berpengaruh terhadap kinerja karyawan, namun masih terdapat 

kekurangan, untuk mengatasi kekurangan tersebut, maka penulis ingin 

mengemukakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan agar diperoleh hasil yang memuaskan, adapun saran-saran 

tersebut adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk manajemen PT. POS Indonesia Mail Processing Centre Bandung 

hendaknya lebih memperhatikan kebutuhan karyawan seperti jaminan 

kesehatan, kebutuhan keluarga, dan penghargaan, sebab dengan terpenuhinya 

jaminan dan kebutuhan karyawan maka kinerja karyawan akan tinggi dan 

akan memuaskan karyawan itu sendiri. Sebaliknya karyawan pun harus 

memiliki tanggung jawabnya terhadap pekerjaan.  

2. Untuk mencapai kinerja yang lebih baik, perusahaan harus menciptakan 

lingkungan kerja yang kondusif, saling mendukung dan kerjasama baik 

sesama karyawan maupun atasan agar usaha karyawan untuk mencapai hasil 

kerja yang lebik baik dan terarah dapat tercapai sesuai yang ditargetkan 

perusahaan. 

3. Pada penelitian ini walaupun kompensasi berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan, namun bagi peneliti selanjutnya hendaknya menambah variabel-

variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan diluar kompensasi, 

misalnya lingkungan kerja, motivasi, gaya kepemimpinan,  dan lain-lain. 

 


