
 

 

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab 4, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Uji regresi linier berganda melalui program SPSS V.16, diperoleh persamaan 

     fungsi Y = 4,952 + 0,467X1 + 0,564X2 yang menunjukkan besarnya pengaruh 

     variabel X1 (motivasi faktor pemuas) terhadap variabel Y (kinerja) karyawan  

     LAZIS di Bandar Lampung yaitu sebesar 46,7% . Sedangkan besarnya 

     pengaruh variabel X2 (motivasi faktor pemelihara) terhadap variabel Y 

     (kinerja) karyawan LAZIS di Bandar Lampung yaitu sebesar  56,4%. 

2. Pengujian hipotesis secara keseluruhan menghasilkan F hitung (6,152) > F tabel   

    (1,84), maka Ho ditolak dan Ha diterima, yang berarti secara keseluruhan   

    variabel bebas ( motivasi pemuas dan motivasi pemelihara ) berpengaruh  

    signifikan terhadap variabel terikat ( kinerja ) karyawan LAZIS di Bandar  

    Lampung. 

3. Pengujian hipotesis secara parsial diperoleh bahwa variabel X1 yaitu motivasi  

    faktor pemuas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karena diperoleh  

    nilai t-hitung motivasi faktor pemuas 1,331 < t-tabel 2,042. Sedangkan  

    pengujian hipotesis untuk variabel X2 yaitu motivasi faktor pemelihara,  

    berpengaruh signifikan terhadap kinerja dengan nilai t-hitung 2,201 > t-tabel  

    2,042. 
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5.2 Saran  

 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, motivasi faktor pemelihara yang 

terdiri dari kompensasi, keamanan dan keselamatan kerja, kondisi kerja, status, 

prosedur perusahaan, dan hubungan interpersonal antara atasan dan bawahan, 

masih dipandang penting oleh karyawan LAZIS di Bandar Lampung. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebutuhan karyawan LAZIS masih berada pada motivasi 

tingkat dasar. Oleh karena itu pimpinan LAZIS harus lebih memperhatikan faktor 

pemelihara daripada faktor pemuas yang terdiri dari prestasi, pengakuan orang 

lain, peluang untuk maju, kepuasan kerja, dan pengembangan karir. Faktor 

pemelihara memang bukan faktor pemuas, tetapi faktor ini harus ada karena 

berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk memelihara keberadaan karyawan 

sebagai manusia, pemelihara ketentraman, dan kesejahteraan. Sekalipun motivasi 

faktor pemuas tidak berpengaruh signifikan, juga perlu diperhatikan oleh 

pimpinan LAZIS, karena ketika motivasi faktor pemelihara terpenuhi, maka 

kebutuhan akan faktor pemuas akan meningkat. 


