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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab 

sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Kompensasi dan pengembangan karier berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap motivasi karyawan. Hal ini berarti semakin 

baik kompensasi dan pengembangan karir maka motivasi kerja 

karyawan akan semakin meningkat, terbukti nilai t hitung X1 

sebesar 4,756 > 1,688 dan p value sebesar 0,000 < 0,05. Sedangkan 

nilai t hitung X2 sebesar 3,441 > 1,688 dan p value sebesar 0,000 < 

0,05. 

2.  Kompensasi dan pengembangan karier berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap motivasi karyawan, terbukti nilai F hitung 

sebesar 25,802 > 2,866 dan p value sebesar 0,000 < 0,05. 

3. Kompensasi dan pengembangan karier berpengaruh signifikan 

secara parsial terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti semakin 

baik kompensasi dan pengembangan karir maka kinerja karyawan 

akan semakin meningkat, terbukti nilai t hitung X1 sebesar 4,338 > 

1,688 dan p value sebesar 0,000 < 0,05. Sedangkan nilai t hitung 

X2 sebesar 3,979 > 1,688 dan p value sebesar 0,000 < 0,05. 
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4.  Kompensasi dan pengembangan karier berpengaruh signifikan 

secara simultan terhadap kinerja karyawan, terbukti nilai F hitung 

sebesar 26,261 > 2,866 dan p value 0,000 < 0,05. 

5. Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. 

Bank Mandiri (Persero) Tbk Tanjungpandan. Hal ini berarti 

semakin baik motivasi maka kinerja karyawan akan semakin 

meningkat. 

6. Terbukti bahwa lebih besar pengaruh langsung kompensasi 

terhadap kinerja dibangdingkan pengaruh tidak langsung 

kompensasi terhadap kinerja melalui motivasi kerja (0,490>0,389) 

dan terbukti bahwa lebih besar pengaruh langsung pengembangan 

karier terhadap kinerja dibandingkan pengaruh tidak langsung 

pengembangan karier terhadap kinerja melalui motivasi kerja 

(0,450>0,282). Dengan demikian hipotesis yang menyatakan lebih 

besar pengaruh tidak langsung kompensasi dan pengembangan 

karir terhadap kinerja karyawan melalui motivasi karyawan 

daripada pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan tidak dapat 

didukung. 

5.2. Saran 

 Berdasar kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran 

yang diharapkan akan bermanfaat bagi perusahaan yaitu : 

1. Pihak manajemen PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Tanjungpandan 

hendaknya memperbaiki dan meningkatkan kompensasi. Arah 
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perbaikan pada indikator yang dinilai paling rendah oleh karyawan 

yaitu kebijakan yang sehat membuat nyaman bekerja. Sebaiknya 

pimpinan dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan 

pendapat dan usulan bahawan, sehingga keputusan yang diambil 

bisa dilaksanakan denga baik oleh semua karyawan. 

2. Ditemukannya pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja, 

hendaknya melakukan perbaikan pada indikator yang dinilai paling 

rendah oleh karyawan yaitu memberikan beasiswa, sebaiknya 

perusahaan memberikan beasiswa studi kepada karyawan yang 

berprestasi, baik di pendidikan formal maupun nonformal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


