
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan   

1.   Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel kompensasi 

finansial, kompensasi non finansial, dan disiplin kerja mempunyai 

pengaruh secara simultan terhadap produktivitas kerja Karyawan CV. 

Galuh Aji di Kulon Progo (nilai probabilitas F-hitung (0,000) < Level of 

Significant (0,05) dan nilai F-hitung (51,826) > F-tabel (2,92). Hal ini dapat 

diartikan, jika kompensasi finansial, kompensasi non finansial, dan 

disiplin kerja meningkat secara simultan, maka produktivitas kerja 

karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo juga akan mengalami 

peningkatan. 

2.   Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel kompensasi 

finansial mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo (nilai probabilitas t-hitung (0,023) 

< Level of Significant (0,05) dan nilai t-hitung (2,398) > t-tabel (2,042). Hal 

ini dapat diartikan, jika kompensasi finansial meningkat, maka 

produktivitas kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo juga akan 

mengalami peningkatan. 

3.  Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel kompensasi non 

finansial mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo (nilai probabilitas t-hitung (0,002) 
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< Level of Significant (0,05) dan nilai t-hitung (3,348) > t-tabel (2,042). Hal 

ini dapat diartikan, jika kompensasi non finansial meningkat, maka 

produktivitas kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo juga akan 

mengalami peningkatan. 

4.  Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja 

mempunyai pengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan 

CV. Galuh Aji di Kulon Progo (nilai probabilitas t-hitung (0,000) < Level of 

Significant (0,05) dan nilai t-hitung (4,232) > t-tabel (2,042). Hal ini dapat 

diartikan, jika disiplin kerja meningkat, maka produktivitas kerja 

karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo juga akan mengalami 

peningkatan. 

5.   Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan bahwa nilai koefisien beta 

masing-masing variabel kompensasi finansial, kompensasi non finansial, 

dan disiplin kerja sebesar 0,213, 0,487, dan 0,558, maka yang berpengaruh 

dominan terhadap produktivitas kerja karyawan adalah disiplin kerja. Hal 

ini dikarenakan nilai koefisien beta variabel disiplin kerja yang paling 

besar. 

 

5.2. Keterbatasan Penelitian 

       Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu pada saat penelitian 

(penyebaran kuesioner) peneliti tidak bisa mendampingi responden 

(karyawan)  CV. Galuh Aji di Kulon Progo. Hal ini akan dapat berdampak 

akurasi hasil penelitian, karena jawaban atau penilaian terhadap variabel 
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kompensasi finansial, kompensasi non finansial, disiplin kerja, produktivitas 

kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo sepenuhnya berdasarkan 

inisiatif penilaian responden sendiri. Hal ini berdampak terhadap hasil 

penelitian, di mana rata-rata responden menilai baik terhadap semua variabel 

penelitian. 

 

5.3. Saran 

1.  Berkaitan dengan pengaruh kompensasi finansial dan kompensasi non finansial 

terhadap produktivitas kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo, maka 

dapat diberikan saran untuk lebih meningkatkan kompensasi dengan cara 

Karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo perlu menghitung ulang gaji 

karyawan dengan menyesuaikan untuk memenuhi kebutuhan bulanannya, 

dengan menyesuaikan beban kerjanya, pemberian bonus kepada karyawan. 

Selain itu dari aspek non finansial perusahaan membuat lingkungan kerja yang 

lebih nyaman, perusahaan lebih murah dalam memberikan pengakuan 

terhadap pekerjan atau jabatan yang saya emban, dan perusahaan membuat 

kebijakan yang lebih sehat, lebih adil, dan lebih memihak kepada karyawan. 

2.  Berkaitan dengan tingginya pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas 

kerja karyawan CV. Galuh Aji di Kulon Progo, maka dapat diberikan saran 

untuk lebih meningkatkan disiplin kerja dengan cara Karyawan CV. Galuh Aji 

di Kulon Progo perlu membuat lingkungan dan kondisi kerja yang dapat 

memberikan karyawan ketenangan dalam bekerja, perusahaan dalam peraturan 
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yang ada dapat mendorong dan memperlancar produktivitas kerja karyawan 

CV. Galuh Aji di Kulon Progo. 

3. Berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas kerja karyawan, dapat 

disarankan pimpinan CV. Galuh Aji di Kulon Progo selalu bersedia 

meluangkan waktu untuk memberikan suvervisi dan membantu bawahan yang 

mengalami kesulitan dalam bekerja, selalu memberi semangat pada bawahan 

saat mereka patah semangat, selalu memberi suasana damai di dalam 

organisasi saat ada perselisihan, menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan 

kepada bawahan dengan baik, dan selalu memenuhi tanggung jawab yang 

dijabarkan dalam deskripsi kerja bagi bawahan. 


