
 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan perhitungan dan pembahasan yang mengacu pada analisis data, untuk 

melakukan pengujuian hipotesis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengujian keberartian pengaruh penilaian kinerja karyawan (variabel X) 

terhadap motivasi keja karyawan (Variabel Y) menggunakan uji t pada tingkat 

kepercayaan 95% menghasilkan t hitung > t tabel yaitu (13,037 > 1,9994), maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini membuktikan bahwa penilaian kinerja 

karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap motivasi kerja 

karyawan. 

 

Koefisien determinasi (R Square) yang ditunjukkan sebesar 0,730, yang 

berarti bahwa penilaian kinerja karyawan mempunyai pengaruh sebesar 73% 

terhadap motivasi kerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 27% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti olaeh penulis. 

 

2. Persepsi karyawan terhadap penilaian kinerja karyawan yang diterapkan oleh 

PT Matahari Putra Prima TBK Sub Matahari Departemen Store Kartini 

Bandar Lampung adalah setuju dengan prosentase sebesar 39,2%. Hal ini 

berarti karyawan cenderung menilai setuju dengan diterapkannya penilaian 



 

kinerja karyawan yang ditujukan untuk meningkatkan motivasi kerja 

karyawan agar mencapai target yang telah ditentukan perusahaan. Sedangkan 

persepsi karyawan terhadap motivasi yang mereka miliki dalam melaksanakan 

pekerjaannya adalah setuju dengan prosentase sebesar 40,5%. Hal ini berarti 

para karyawan cenderung telah memiliki motivasi dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

 

3. Pelaksanaan penilaian kinerja yang dilakukan PT Matahari Putra Prima TBK 

Sub Matahari Departemen Store Kartini Bandar Lampung menghasilkan nilai 

positif, dimana karyawan memahami akan arti penting diberikannya 

pengarahan secara rutin oleh atasannya. Selain itu penilaian kinerja juga dapat 

meningkatkan motivasi kerja karyawannya seperti usaha karyawan untuk 

mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan. 

 

 

B. Saran 

 

Hasil penelitian yang dipaparkan sebelumnya menunjukkan bahwa penilaian 

kinerja mempunyai pengaruh terhadap motivasi kerja karyawan. Berdasarkan hal 

tersebut, penulis memberikan masukan berupa saran sebagai berikut : 

1. Proses pemberian pengarah oleh atasan sebaiknya dilakukan deengan suasana 

yang komunikatif sehingga karyawan dapat mengerti dengan jelas keinginan 

atasannya dan karyawan juga dapat mengusulkan pendapat mereka kepada 

atasan mengenai pelaksanaan pekerjaan mereka. Dengan demikian, setiap 

karyawan sudah mengerti dengan jelas mengenai pekerjaan yang harus 



 

mereka laksanakan dan dapat meminimalisir ketidaksesuaian pelaksanaan 

pekerjaan dengan pengarahan yang diberikan. 

2. Untuk meminimalisir unsur kesubyektifitasan penilai dalam memberikan hasil 

penilaian, sebaiknya penilaian dilakukan lebih dari satu orang selain atasan 

dari masing-masing karyawan. Pihak-pihak yang dapat memberikan nilai 

dalam proses pemberian nilai dapat meliputi karyawan itu sendiri, atasannya 

langsung dan rekan kerja yang masih satu bagian dengan masing-masing 

karyawan. Maksud dari hal ini adalah karena orang-orang tersebut yang paling 

mengetahui tentang hasil kinerja karyawan yang akan dinilai. 

3. Program pendidikan dan pelatihan yang diberikan perusahaan sebaiknya 

ditingkatkan pelaksaannya agar benar-benar ditujukan bagi karyawan yang 

memiliki kinerja kurang baik dan sasaran yang ingin dicapai dari program 

diklat itu sendiri harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masing-

masing karyawan pada saat-saat tertentu. 

 

Namun lebih lanjut lagi, ada beberapa hal di dalam penilaian kinerja seperti yang 

masih perlu ditingkatkan pelaksanaanya. Terdapat ketidaksesuaian antara 

pengarahan yang diberikan dengan pelaksanaan pekerjaan masing-masing 

karyawan. Proses pemberian penilaian terhadap kinerja karyawan kurang 

dilakukan secermat mungkin sehingga karyawan merasa kurang mendapatkan 

pengakuan sesuai dengan hasil kinerjanya masing-masing. Begitu pula dengan 

proses pemberian program pendidikan dan pelatihan yang diberikan masih 

dianggap kurang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing 

karyawan. 



 

 

 


