
V. SIMPULAN DAN SARAN

A.  Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan 

diterima yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara pemberian insentif 

terhadap motivasi kerja perawat pada Instalasi Rawat Inap Alamanda Rumah 

Sakit dr. H. Abdul Moeloek di Bandarlampung. Hal ini didasarkan pada:

1. Berdasarkan Pengujian yang dilakukan dengan melihat angka Sig.f hitung 

pada tabel Anova SPSS. Berdasarkan hasil perhitungan SPSS, didapat angka 

Sig.F hitung sebesar 0.001<0.05 sehingga dapat diartikan bahwa hipotesis 

yang diajukan dapat diterima yaitu pemberian insentif berpengaruh signifikan 

terhadap motivasi kerja perawat pada Instalasi Rawat Inap Alamanda Rumah 

Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul moeloek di Bandarlampung. 

2. Hasil perhitungan menunjukan nilai koefisien korelasi sebesar 0.655 atau 

65.5% yang menyatakan hubungan Pemberian Insentif  dengan motivasi kerja 

adalah kuat pada perawat Instalasi Rawat Inap Alamanda Rumah Sakit Umum 

Daerah dr. H. Abdul moeloek di Bandarlampung.

3. Berdasarkan analisis kualitatif antara lain diketahui bahwa: persentase 

tertinggi perawat yang merasa kurang puas terhadap insentif disebabkan oleh 

waktu pemberian insentif, jumlah insentif yang tidak sesuai dengan standar 



kerja dan kurangnya semangat kerja. Persentase tertinggi karyawan yang dapat 

digolongkan motivasi kerja yang rendah yaitu: kurangnya tanggung jawab 

terhadap tugas, lingkungan kerja yang tidak nyaman, serta sistem 

kepengurusan kesejahteraan perawat yang diterapkan oleh pihak Rumah sakit. 

B.  Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa jawaban responden terendah 

untuk faktor pemberian insentif perawat  yaitu pernyataan tentang waktu 

pemberian insentif dan kurangnya semangat kerja yang telah dilakukan. Oleh 

karena itu,  Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul Moeloek di 

Bandarlampung harus memberikan perhatian lebih terhadap proses pemberian 

insentif yang dilakukan.

2. Kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan perawat pada Instalasi Rawat 

Inap Alamanda Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Abdul moeloek di 

Bandarlampung,  perlu diperhatikan agar nantinya akan turut meningkatkan 

motivasi kerja mereka Seperti dengan cara meningkatkan jumlah insentif yang 

akan berpengaruh terhadap peningkatan motivasi kerja. 
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