
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

penilaian prestasi kerja terhadap motivasi karyawan pada PT. Pegadaian Cabang 

Pungkur Bandung, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemberian Prestasi Kerja yang diberikan PT. Pegadaian Cabang Pungkur 

Bandung, dikategorikan cukup tepat karena rata-rata keseluruhan sebesar 

3,26 yang berada pada interval, 60 – 3,39. Demikian kesimpulannya 

mengenai prestasi kerja, yaitu: 

a. Hasil prestasi kerja karyawan yang ada di perusahaan bisa dilihat dari 

yang memenuhi standar prestasi dengan yang tidak memenuhi standar 

prestasi kerjanya, dengan demikian sebaiknya perusahaan menjaga dan 

meningkatkan kualitas karyawan dari setiap hasil standar prestasi kerja 

yang diterima oleh masing-masing karyawan. 

2. Motivasi Karyawan pada PT. Pegadaian Cabang Pungkur Bandung dapat 

dikategorikan cukup puas yang ditunjukkan oleh nilai rata-rata 

keseluruhan sebesar 3,23 yang berada pada interval 2,60 – 3,39. Demikian 

kesimpulannya mengenai motivasi, yaitu: 

a. Karyawan yang tidak pernah mengeluh dengan tugas perusahaan yang 

sulit dan menantang. 

3. Pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap motivasi karyawan pada PT. 

Pegadaian Cabang Pungkur Bandung, berdasarkan hasil perhitungan 

korelasi Rank Spearman diperoleh hasil r = 0,501 yang menunjukkan 

hubungan yang cukup kuat yang berada di interval 0,40 – 0,599. Besarnya 

pengaruh penilaian prestasi kerja terhadap motivasi karyawan sebesar 

25,10 % dan sisanya 74,90% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti oleh penulis. Untuk hasil uji hipotesis         >        yaitu dengan 



 
 

nilai 3,79 > 1,68 yang artinya Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh yang positif antara penilaian prestasi kerja dan motivasi 

karyawan. Maka hipotesisnya yaitu “Penilaian Prestasi Kerja Berpengaruh 

Positif Terhadap Motivasi Karyawan pada PT. Pegadaian Cabang Pungkur 

Bandung”, dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

 Dikarenakan keterbatasan waktu, referensi dan pengetahuan yang dimiliki, 

penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan.Untuk itu 

diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Oleh karena itu, penulis bermaksud mengajukan beberapa saran yang berkaitan 

dengan penelitian ini, antara lain : 

 

5.2.1 Saran Untuk PT. Pegadaian Cabang Pungkur Bandung  

 Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis melihat 

beberapa hal yang dapat dijadikan masukan bagi PT. Pegadaian Cabang Pungkur 

Bandung, yaitu : 

1. Hasil prestasi kerja karyawan yang ada di perusahaan bisa dilihat dari yang 

memenuhi standar prestasi dengan yang tidak memenuhi standar prestasi 

kerjanya, dengan demikian sebaiknya perusahaan menjaga dan 

meningkatkan kualitas karyawan dari setiap hasil standar prestasi kerja 

yang diterima oleh masing-masing karyawan. 

2. Karyawan yang tidak pernah mengeluh dengan tugas perusahaan yang 

sulit dan menantang. 

 

5.2.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya 

 Penelitian mengenai penilaian prestasi kerja terhadap motivasi karyawan 

ini layak diteliti lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih lengkap. 

Sehingga, bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti topik ini secara 

mendalam, penulis memberikan saran beberapa hal sebagai berikut : 



 
 

1. Penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independent yaitu prestasi 

kerja, untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan agar peneliti 

berikutnya dapat menambah variabel independent yang lainnya, misalnya 

penilaian kinerjadan lain-lain yang dapat digunakan sebagai bahan 

perbandingan dengan penilaian prestasi kerja dan diharapkan memberikan 

hasil penelitian yang lebih lengkap yang menjadi acuan bagi PT. 

Pegadaian Cabang Pungkur Bandung dalam menjalankan perusahaannya 

dengan lebih baik. 

2. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut, apakah 

terdapat faktor lain yang dapat dipengaruhi oleh prestasi kerja bagi 

motivasi, misalnya stress kerja, gaya kepemimpinan, komunikasi, 

kompensasi dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


