
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan 

Penelitian ini telah terbukti menerima hipotesis, sehingga peneliti menarik 

beberapa kesimpulan mengenai pengaruh person-organization fit dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian marketing funding di PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. wilayah Bandar Lampung, antara lain 

1. Hasil regresi linier berganda membuktikan hipotesis 1 dapat diterima 

yaitu ada pengaruh yang positif antara person-organization fit terhadap 

kinerja karyawan bagian marketing funding di PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. wilayah Bandar Lampung. 

Secara deskriptif, pemahaman terhadap visi dan misi PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk. mendapat respon paling besar dengan nilai 

modus 5 (dipersepsikan sangat setuju) dan nilai mean sebesar 4,66. Secara 

keseluruhan item-item pernyataan pada variabel person-organization fit 

dipersepsikan setuju oleh karyawan dengan nilai rata-rata sebesar 4 

(dipersepsikan setuju).  

2. Hasil regresi linier berganda membuktikan hipotesis 2 dapat diterima 

yaitu ada pengaruh yang positif antara motivasi kerja terhadap kinerja 
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karyawan bagian marketing funding di PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. wilayah Bandar Lampung. 

Secara deskriptif, karyawan memberikan respon yang paling besar pada 

kepemilikan motivasi yang tinggi untuk mencapai prestasi kerja dengan 

nilai modus 5 (dipersepsikan setuju) dan nilai mean sebesar 4,40. Secara 

keseluruhan item-item pernyataan pada variabel motivasi kerja 

dipersepsikan setuju oleh karyawan dengan nilai rata-rata 4,08 

(dipersepsikan setuju). 

3. Hasil regresi linier berganda membuktikan hipotesis 3 dapat diterima 

yaitu ada pengaruh yang positif antara person-organization fit dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian marketing funding di PT 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. wilayah Bandar Lampung. 

Secara deskriptif, pencapaian target simpanan (giro, deposito dan 

tabungan) mendapat respon paling besar dengan nilai modus 5 

(dipersepsikan sagat setuju) dan nilai mean sebesar 4,69. Secara 

keseluruhan item-item pernyataam pada variabel kinerja karyawan 

dipersepsikan setuju dengan nilai rata-rata 4,38 (dipersepsikan setuju). 

5.2. Saran 

Saran yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini dibagi menjadi 

tiga yaitu untuk karyawan bagian marketing funding dan pimpinan PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. wilayah Bandar Lampung dan penelitian 

lanjutan 
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1. Bagi karyawan bagian marketing funding di PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk. wilayah Bandar Lampung dapat lebih menyesuaikan diri 

dengan segala kebijakan yang telah ditetapkan oleh pimpinan dan lebih 

meningkatkan motivasi dalam bekerja agar dapat meningkatkan kinerja 

atau mencapai target yang telah ditetapkan pimpinan. 

2. Bagi pimpinan PT Bank Rakyat Indonesia. Tbk wilayah Bandar 

Lampung, sebaiknya memperhatikan beberapa hal berikut: 

a. Karyawan bagian marketing funding belum mampu bekerja secara tim 

dalam menjalankan pekerjaan. Hal ini terlihat dari nilai mean paling 

kecil pada variabel person-organization fit yaitu sebesar 3,63. Oleh 

karena itu, diperlukan beberapa pelatihan dan uji coba pekerjaan yang 

dilakukan secara tim dan membangun kepercayan karyawan bahwa 

bekerja secara tim akan lebih baik dibanding bekerja secara individu 

dalam meencapai target pekerjaan. 

b. Menjaga kondisi pekerjaan yang kondusif dan menciptakan 

lingkungan kerja yang harmonis karena dari hasil tanggapan karyawan 

memiliki nilai mean yang paling kecil yaitu sebesar 3,66, sehingga 

perlu perbaikan terhadap suasana kerja dan hubungan antar karyawan. 

c. Pencapaian target nasabah retention dirasakan sangat sulit bagi 

karyawan meski mereka sudah memiliki motivasi untuk menjaga 

retention nasabah sehingga bank perlu untuk memperhatikan target 

key performance individu ini. 



80 

 

3. Bagi penelitian lanjutan, sebaiknya menambahkan variabel diluar variabel 

person-organization fit dan motivasi kinerja seperti gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi, pelatihan, insentif, turn over dan lain-lain dan 

dilakukan diluar industri perbankan dengan menambah jumlah sampel. 


