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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

sebelumnya mengenai pengaruh motivasi terhadap produktivitas karyawan 

PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk maka dapat ditarik 

kesimpulan dan saran yang akan diusulkan untuk perusahaan sebagai masukan 

untuk perusahaan. 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

sebelumnya mengenai pengaruh motivasi terhadap produktivitas karyawan 

PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk maka dapat ditarik 

kesimpulan seperti berikut: 

1. Motivasi karyawan PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk 

secara rata-rata termasuk kedalam interval tinggi dengan nilai interval 3,712, 

tetapi terdapat indikator yang masih belum optimal yaitu indikator mengenai 

rasa kurang tenang dalam bekerja. 

2. Produktivitas karyawan PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, 

Tbk secara rata-rata termasuk kedalam interval tinggi dengan nilai interval 

4.337, tetapi terdapat indikator yang masih belum optimal yaitu indikator 

pernah mendapat sanksi karena sering terlambat kerja. 

3. Pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT.Ultrajaya Milk Industry and 

Trading Company, Tbk adalah 33.99%, dan sisanya sebesar 66.1% dijelaskan 

oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan 

sebelumnya mengenai pengaruh motivasi terhadap produktivitas kerja karyawan 

PT.Ultrajaya Milk Industry and Trading Company, Tbk maka saran yang akan 

diusulkan untuk perusahaan sebagai masukan untuk perusahaan: 

1. Agar indikator kurang tenang dalam bekerja bisa diatasi, maka manajemen 

harus menciptakan tempat kerja yang nyaman, dan menciptakan suasana yang 
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nyaman, dan kondusif dengan tidak melakukan tindakan tindakan yang dapat 

merusak kenyamanan dalam bekerja dan melakukan komunikasi intensif 

antara setiap karyawan dengan cara atasan memberi contoh penyampaian 

informasi yang baik kepada bawahannya agar setiap masalah dapat 

terselesaikan dengan baik tanpa ada kesalahan komunikasi maupun 

penyampaian informasi. 

2. Agar indikator karyawan pernah mendapatkan sanksi karena terlambat kerja 

bisa diatasi, maka manajemen harus melakukan motivasi yang lebih untuk 

karyawannya, yaitu dengan cara memberikan bonus diakhir bulan bagi 

karyawan yang selama masa kerjanya periode satu bulan tersebut selalu 

datang tepat waktu, atau dengan kata lain tidak pernah terlambat masuk kerja. 

3. Perusahaan diusahakan memberikan pelatihan, baik itu pelatihan skills

maupun pendidikan formal, dan pengembangan karir karyawan agar karyawan 

lebih termotivasi untuk bekerja lebih giat lagi dan lebih produktif agar 

produktivitas perusahaan semakin meningkat. 


