
 
 

BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan terhadap 51 responden yang bekerja di KPH 

Perum Perhutani Bandung Selatan. Data yang terkumpul tersebut kemudian 

diolah untuk dianalisis. Dari hasil analisis dan pembahasannya penulis dapat 

menarik kesimpulan berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini 

untuk memberikan gambaran umum mengenai pengaruh insentif terhadap 

motivasi karyawan. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pemberian insentif berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata 

3,96 yang berada pada interval interval 3.40 – 4.19 yang berarti bahwa  

pemberian insentif di KPH Perum Perhutani Bandung Selatan sudah baik 

artinya pelaksanaan pemberian insentif sesuai dengan harapan karyawan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan nilai rata-rata total 

mengenai motivasi karyawan KPH Perum Perhutani Bandung Selatan 

sebesar 1,91 berada pada interval 1,80-2,59 yang berarti bahwa motivasi 

karyawan di KPH Perum Perhutani Bandung Selatan rendah .  

3. Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Pelaksanaan Pemberian 

Insentif Terhadap Motivasi Karyawan pada KPH Perum Perhutani 

Bandung Selatan diketahui besarnya korelasi adalah sebesar 0,353 hal ini 

menunjukkan bahwa antara Insentif (variabel x) dan Motivasi Karyawan 

(variabel y) memiliki hubungan yang “Cukup” karena berada pada kelas 

interval 0,40 – 0,599, Dan berdasarkan perhitungan koefisien determinasi 

diketahui bahwa besarnya pengaruh pelaksanaan pemberian insentif yang 

diberikan oleh KPH Perum Perhutani Bandung Selatan terhadap motivasi 

karyawan diperoleh sebesar 12,46%. Sedangkan 87,54%  dipengaruhi oleh 

faktor lain yang tidak diteliti. 

 

 

 



 
 

5.2 Saran 

Setelah mengolah, menganalisa, dan menginterpretasikan data yang 

telah dikumpulkan penulis mencoba mengajukan beberapa saran untuk KPH 

Perum Perhutani Bandung Selatan yang diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang positif baik bagi perusahaan maupun pihak lain, yaitu 

diantaranya: 

1. Berdasarkan hasil penelitian pernyataan mengenai pelaksanaan insentif 

yang diberikan oleh perusahaan memiliki jumlah yang layak jika 

dibandingkan dengan perusahaan sejenis, nilai pada tanggapan 

responden mengenai hal tersebut memiliki nilai yang paling rendah 

yaitu 3,78 artinya jumlah insentif yang diberikan oleh KPH Perum 

Perhutani Bandung Selatan sudah cukup layak namun sebaiknya pihak 

KPH Perum Perhutani Bandung Selatan melakukan survey terhadap 

perusahaan sejenis tentang jumlah insentif yang diberikan kepada 

karyawan di perusahaan tersebut agar dalam pelaksanaan pemberian 

insentif yang dilakukan oleh pihak KPH Perum Perhutani Bandung 

Selatan tidak dipandang buruk oleh karyawannya. 

2. Berdasarkan hasil penelitian pernyataan mengenai insentif yang 

diberikan oleh KPH Perum Perhutani Bandung Selatan dapat 

memenuhi kebutuhan fisiologis karyawannya meliputi kebutuhan 

sandang, pangan, dan papan,  nilai pada tanggapan responden 

mengenai hal tersebut memiliki nilai yang rendah yaitu 1,71 yang 

artinya insentif yang diberikan oleh KPH Perum Perhutani Bandung 

Selatan belum dapat memenuhi kebutuhan fisiologis karyawan 

sehingga pihak KPH Perum Perhutani Bandung Selatan harus 

mempertimbangkan jumlah insentif yang diberikan kepada 

karyawannya. 

 

 

 

 



 
 

3. Berdasarkan hasil penelitian pernyataan mengenai KPH Perum 

Perhutani Bandung Selatan memiliki sarana dan prasarana yang dapat 

menunjang jalannya kegiatan kerja,  nilai pada tanggapan responden 

mengenai hal tersebut memiliki nilai yang rendah yaitu 1.80 yang 

artinya menurut karyawan sarana dan prasarana yang dapat menunjang 

jalannya kegiatan kerja di KPH Perum Perhutani Bandung Selatan 

masih harus diperbaiki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


