
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di PT.Bank Swadesi Tbk 

Jakarta Pusat dan hasil pembahasannya, maka pada bab ini penulis mencoba 

mengemukakan beberapa kesimpulan serta saran sebagai masukan bagi pihak 

perusahaan untuk dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada selama ini. 

5.1 Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai insentif pada PT. Bank Swadesi Tbk yang 

terdiri  dari 5 indikator yaitu Tingkat standar yang ditetapkan perusahaan, 

ketepatan waktu pemberian yang telah ditetapkan, kesesuaian jumlah yang 

diterima dengan perkiraan, kesesuaian antara besarnya insentif dengan tanggung 

jawab yang dipikul, kesesuaian dengan Upah Minimum Regional (UMR) . Maka 

dapat disimpulkan bahwa insentif pada PT. Bank Swadesi Tbk Jakarta Pusat 

berada dalam kategori tinggi dengan rata-rata skor 3.61. Hal ini menunjukkan 

bahwa insentif  yang diberikan perusahaan kepada karyawan sudah dirasakan baik 

sehingga dapat meningkatkan  motivasi kerja karyawan dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan pekerjaanya. 

2. Motivasi kerja karyawan pada PT. Bank Swadesi Tbk yang diambil dari 5 (lima) 

indikator yaitu Tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri, keberhasilan pelaksanaan, 



 
 

pengembangan, dan pengakuan. Maka dapat  disimpulkan bahwa motivasi kerja 

karyawan pada PT. Bank Swadesi Tbk berada dalam kategori sangat tinggi 

dengan rata-rata skor 4.32 sehingga motivasi kerja karyawan perlu di jaga dan 

dipertahankan agar kinerja dan prestasi kerja karyawan semakin meningkat. 

3. Pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi kerja karyawan dari hasil 

kuesioner yang disebarkan kepada 38 responden, dengan menggunakan uji 

statistik SPSS dan menggunakan perhitungan rank sperman yang menunjukkan 

kekuatan hubungan antara pemberian insentif (variabel X) dengan motivasi kerja 

(variabel Y), diketahui bahwa terdapat korelasi positif antara variabel X dengan 

variabel Y yaitu sebesar 0.431. Berdasarkan pedoman penafsiran koefisien 

korelasi, maka besarnya nilai koefisien korelasi menunjukkan hubungan antara 

kedua variabel cukup kuat. Adanya peranan pemberian insentif terhadap motivasi 

kerja karyawan dalam koeifisien determinasi diperoleh angka sebesar 18.57 % 

yang berarti insentif berperan dalam memotivasi kerja karyawan sedangkan 

sisanya 81.43 % dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompensasi, tekanan (pressure),  

lingkungan kerja antar rekan kerja,promosi masih cukup besar pengaruhnya. Dari 

hasil uji hipotesis dapat ditarik kesimpulan bahwa Thitung lebih besar daripada Ttabel yaitu : 

Thitung = 2.86 > 1.689. 

Sehingga hipotesis penulis yang menyatakan bahwa “Jika pemberian insentif 

semakin tepat, maka motivasi kerja karyawan akan semakin meningkat”. Dapat 

diterima. 

 



 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mempunyai 

beberapa saran kepada pihak perusahaan guna memperbaiki pemberian insentif dalam 

meningkatkan motivasi kerja karyawan pada PT. Bank Swadesi Tbk yaitu : 

1. Insentif yang diberikan kepada karyawan oleh PT. Bank Swadesi Tbk.  sudah 

dilaksanakan dengan cukup baik namun masih perlu diperhatikan tentang target 

kerja yang ditetapkan oleh perusahaan dan jumlah besarnya insentif, agar 

karyawan lebih bersemangat  untuk melaksanakan tugas dan pekerjaanya sesuai 

dengan ketentuan perusahaan. 

2. Motivasi kerja karyawan pada PT. Bank Swadesi Tbk dinilai tinggi, namun masih 

perlu dukungan dalam motivasi kerja misalnya lebih memperbaiki hubungan 

lingkungan kerja dan hubungan antar karyawan agar terciptanya keharmonisan 

sehingga karyawan merasa nyaman bekerja dalam lingkungan tersebut dan 

perusahaan harus menghargai dari usaha-usaha yang dilakukan karyawan dalam 

mengerjakan pekerjaannya guna mencapai target yang ditetapkan perusahaan 

sehingga karyawan termotivasi untuk bekerja lebih baik dan lebih berprestasi.  

3. Pengaruh pemberian insentif terhadap motivasi kerja karyawan pada PT. Bank 

Swadesi Tbk dinilai cukup tinggi, untuk itu perusahaan diharapkan dapat 

meningkatakan insentif yang diberikan kepada karyawannya, agar motivasi kerja 

karyawan dapat dipertahankan atau ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dalam 

mencapai sasaran sesuai dengan yang diharapkan. 


