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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Sesuai dangan analisis penelitian dengan menggunakan analisis PLS atau 

yang biasa disebut Partial Least Square yang menggunakan aplikasi SmartPLS 3.0 

di mana penelitian ini berisi tentang pengaruh antara kepuasan kerja, Kompensasi, 

dan motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT Bakrie Pipe Industries, maka 

didapatkan kesimpulan atas penelitian. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat pengaruh yang 

positif antara motivasi dengan Kinerja Karyawan PT Bakrie Pipe Industries secara 

signifikan. Hal ini berarti bahwasanya motivasi yang tinggi di PT Bakrie Pipe 

Industries akan meningkatkan Kinerja Karyawannya. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kompensasi mempengaruhi 

secara positif terhadap Kinerja Karyawan PT Bakrie Pipe Industries secara 

signifikan. Hal ini berarti bahwasanya Kompensasi pada karyawan PT Bakrie Pipe 

Industries tinggi ini dapat membuat menurunnya Kinerja Karyawan. 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat pengaruh yang 

positif antara Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan PT Bakrie Pipe Industries 

secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa karyawan PT Bakrie Pipe 

Industries memiliki Kepuasan Kerja yang tinggi, tingginya kepuasan kerja dapat 

membantu meningkatkan Kinerja Karyawannya. 

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasanya kepuasan kerja, Kompensasi, 

dan motivasi secara simultan memberi pengaruh yang positif terhadap Kinerja 

Karyawan PT Bakrie Pipe Industries secara signifikan. Hal tersebut menunjukkan 

bahwa PT Bakrie Pipe Industries memiliki kepuasan kerja, motivasi, dan 

kompensasi yang tinggi dapat memberi dampak ataupun pengaruh pada Kinerja 

Karyawannya 
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V.2 Saran 

Dari hasil penelitian sudah diutarakan pembahasan dan dibuat kesimpulan, 

maka penelitian mengajukan beberapa saran yang terkait antara lain: 

1. Bagi perusahaan  

Bagi PT Bakrie Pipe Industries, secara keseluruhan kinerja yang dihasilkan 

oleh karyawan perusahaan tersebut dapat dikatakan baik, tetapi ada beberapa 

hal perlu diperhatikan, seperti motivasi harus lebih meningkatkan kesempatan 

pelatihan dan pendidikan tambahan agar didapati peningkatan pada 

kemampuan karyawan dalam bekerja, pada kompensasi dan kepuasan kerja 

perusahaan harus lebih meninjau kembali mengenai gaji, dan lebih memonitor 

ketepatan waktu karyawan datang ke kantor. PT Bakrie Pipe Industries dapat 

meningkatkan kinerja karyawan secara optimal dengan memperhatikan hal-hal 

tersebut.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan kegiatan penelitian terkait 

kinerja karyawan, agar dapat mempertimbangkan untuk menggunakan 

variabel-variabel lain yang berpengaruh kepada kinerja karyawan, seperti 

lingkungan pekerjaan, beban pekerjaan, komunikasi, stres akibat pekerjaan, 

produktivitas pekerjaan, dan variabel lainnya. Sehingga, penelitian yang 

dilakukan akan memiliki pengaruh yang lebih beragam. 

 

 


