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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima 

yaitu motivasi berhubungan dengan produktivitas kerja karyawan pada PT Kereta Api 

(Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang Bandar Lampung, hal ini 

didasarkan pada : 

 

1. Motivasi dipengaruhi oleh produktivitas kerja karyawan. Hal ini ditunjukkan 

oleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,372. 

2. Hasil pengujian hipotesis secara menyeluruh dengan uji F pada tingkat 

kepercayaan 95% atau dengan nilai σ = 5 % diperoleh F hitung = 22,497> F 

tabel 4,09, berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini menunjukkan secara 

statistik bahwa variabel bebas yaitu motivasi berpengaruh terhadap variabel 

terikat yaitu produktivitas kerja karyawan pada PT Kereta Api (Persero) Sub 

Divisi Regional III.2 Tanjung Karang Bandar Lampung 
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3. Hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan uji t pada α 0,025 

menunjukkan bahwa: t hitung4,743 > t tabel 2,024 yang berarti Ho ditolak dan 

Ha diterima. Berarti secara signifikan variabel bebas yaitu motivasi 

berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu produktivitas kerja karyawan pada 

PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang Bandar 

Lampung 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan yang telah dikemukakan, maka penulis memberikan saran – 

saran kepada PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang 

Bandar Lampung sebagai berikut:  

 

1. PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang Bandar 

Lampung hendaknya dapat mengetahui faktor-faktor motivasi apa sajakah 

yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. Pemberian motivasi 

terendah dari rekapitulasi data penelitian adalah memberikan penghargaan jika 

mengerjakan pekerjaan melebihi dari target perusahaan. Oleh karena itu, 

perusahaan harus lebih sering memberikan penghargaan baik berupa promosi 

kenaikan jabatan dan memberikan sertifikat penghargaan agar karyawan PT 

Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional III.2 Tanjung Karang Bandar 

Lampung lebih termotivasi dalam meningkatkan prestasi kerjanya.  

 

2. Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, pihak perusahaan 

sebaiknya memberikan motivasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 
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karyawan dimana pada PT Kereta Api (Persero) Sub Divisi Regional III.2 

Tanjung Karang Bandar Lampung, Pimpinan dapat mengadakan pendekatan 

pada karyawan dengan berdasarkan pada teori kebutuhan, dimana pimpinan 

harus bisa dan melihat kebutuhan karyawan dalam hal menciptakan hubungan 

yang baik, kerjasama yang dilakukan dengan jalan mengadakan pertemuan 

informal, diikut sertakan karyawan dalam pengambilan keputusan sehingga 

karyawan tidak merasa sebagai pekerja saja melainkan ikut serta memiliki 

perusahaan dan memperoleh kepuasan kerja. 

 

3.  Sebaiknya pelaksanaan pemberian motivasi dan kesejahteraan karyawan lebih 

ditingkatkan pada masa-masa mendatang di dalam rangka meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan. 

 

 


