
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Woori Saudara Kantor Pusat Bandung serta 

pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa pemberian kompensasi secara 

keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini tercermin dari pernyataan responden yang 

menyatakan bahwa: upah/gaji pokok yang karyawan dapatkan dari perusahaan sudah sesuai 

dengan kebutuhan sehari-hari, tunjangan hari raya sudah sesuai dengan output kerja yang 

dihasilkan, bonus yang didapat selama bekerja sudah sesuai yang ditetapkan prosedur 

perusahaan, pemberian insentif dari perusahaan sudah sesuai dengan prestasi kerja, 

perusahaan menyediakan benefit yang menarik agar karyawan dapat bekerja lebih baik, 

tunjangan asuransi pensiun yang diberikan sesuai dengan jabatan skaryawan sewaktu 

bekerja di perusahaan. 

2. Berdasarkan tanggapan responden menunjukkan bahwa kinerja karyawan secara 

keseluruhan dapat dikatakan baik. Hal ini tercermin dari pernyataan responden yang 

menyatakan bahwa: karyawan mampu bekerja kreatif sesuai bidang yang dikerjakan, karyawan 

memiliki inisiatif untuk memulai bekerja, dan karyawan memiliki attitude baik dalam bekerja. 

3. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, maka diperoleh nilai rs sebesar 

0,731. artinya korelasi antara pemberian kompensasi dengan kinerja Karyawan dapat 

dikatakan kuat. Dari hasil koefisien determinasi bahwa variabel independen mampu 



menerangkan perubahan pada kinerja Karyawan sebesar 53,44%, artinya bahwa pemberian 

kompensasi membentuk kinerja Karyawan sebesar 53,44% pada PT Bank Woori Saudara 

1906 Tbk Kantor Pusat Bandung. Sisanya dibentuk oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti 

sebesar 46,56% yaitu merupakan pengaruh faktor lain diluar variabel pemberian 

kompensasi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis bahwa t hitung = 14,844  lebih besar dari 

ttabel = 1,645. Ini berarti Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang positif 

antara pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Bank Woori Saudara 1906 

Tbk Kantor Pusat Bandung. Sehingga hipotesis yang diajukan pada Bab II dapat diterima 

 

5.2  Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibahas dan adanya beberapa tanggapan yang 

dianggap kurang, maka penulis mencoba menyampaikan beberapa saran sebagai bahan 

pertimbangan, diantaranya adalah: 

1. Hendaknya perusahaan memberikan tunjangan asuransi kesehatan yang sesuai dengan 

kebutuhan karyawan, karena hal ini akan meningkatkan kepuasan kerja sehingga karyawan 

akan berusaha untuk meningkatkan kinerjanya. 

2. Karyawan sebaiknya lebih mempertahankan & meningkatkan untuk bekerja dengan team 

work agar menjadi team yang lebih solid agar tujuan perusahaan cepat tercapai. 

3. Untuk perusahaan selanjutnya disarankan untuk memperbaiki sistem kompensasi terutama 

tunjangan kesehatan.  

 


