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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan dan Implikasi Manajerial 

Dari berbagai hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka diperoleh 

kesimpulan, bahwa kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi, 

artinya semakin tinggi kompensasi yang diberikan maka akan meningkatkan motivasi 

kerja karyawan. begitu juga sebaliknya kompensasi yang diberikan rendah maka, 

motivasi menjadi rendah pula. Adapun implikasi penelitian ini bagi pihak perusahaan 

adalah  

1. Adanya pemeberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan 

akan membuat karyawan menjadi loyal terhadap perusahaan dan tidak hanya 

kompesasi berupa finansial saja yang harus diperhatikan dalam memotivasi 

karyawan, tetapi dengan adanya hubungan baik antara atasan dengan bawahan dan 

begitu pula sebaliknya, contohnya memberi pujian atas keberhasilan yang telah 

dicapai; maka akan membentuk suatu sinergi yang sangat baik guna mencapai tujuan 

perusahaan.  

2. Perusahaan juga hendaknya selalu mengikuti perkembangan peraturan-peraturan 

pemerintah tentang ketenaga kerjaan, agar dapat dengan bijak memberikan 

kompensasi yang layak bagi karyawan guna meningkatkan motivasi kerja mereka 

untuk meningkatkan laba perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan dan Saran bagi Penelitian Mendatang 

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari beberapa keterbatasan, sehingga penulis 

menyertakan pula saran yang perlu dipertimbangkan para penellitian mendatang sebagai 

berikut. 

1. Penelitian ini dilaksanakan pada saat awal bulan, dikarenakan kondisi responden 

yang tidak terlalu sibuk dan saat mengisi kuesioner sebaiknya didampingi, agar para 

responden yang kurang mengerti dengan pertanyaan dalam kuesioner dapat secara 

langsung bertanya kepada peneliti. 

2. Penelitian ini tidak lepas dari kelemahan-kelemahan lain yang mungkin saja di luar 

kemampuan dari penulis. Penulis menyarankan perlu dilakukan dalam melakukan 

penelitian ini agar diperoleh hasil yang lebih layak dan dapat mendukung penelitian 

yang selanjutnya. 

3. Penelitian ini hanya 30 sampel, sehingga mengakibatkankan kesulitan dalam 

mengolah datanya. Bagi para peneliti selanjutnya sebaiknya mengambil sampel 

responden yang lebih banyak agar dalammengolah data tidak mengalami kesulitan. 

 


