
 

 

 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan marketing PT. HM. Sampoerna Tbk, Cabang Surakarta maka 

ada beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

 

1. Seleksi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

marketing, yang dimana faktor seleksi meningkat maka kinerja karyawan 

juga meningkat. Sehingga karakteristik seleksi relevan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

2. Kompensasi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

kerja karyawan marketing dengan arah hubungan positif, dimana faktor 

kompensasi menurun dan kinerja juga menurun begitupun sebaliknya. 

Sehingga teori yang digunakan tidak relevan dengan kinerja karyawan. 

 

3. Promosi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan marketing dengan arah hubungan yang negatif atau dapat 

dikatakan berbanding terbalik dimana faktor promosi menurun tetapi 

kinerja tetap meningkat. Sehingga teori yang digunkan tidak relevan 

dengan kinerja karyawan. 
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4. Faktor seleksi, kompensasi dan promosi jabatan secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga teori ini secra 

keseluruhan relevan dengan kinerja karyawan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian diatas dengan segala keterbatasan 

pengetahuan, penulis mencoba memberikan beberapa sarannya sebagai berikut: 

1. Saran kepada penelitian selanjutnya yaitu perlu diadakan penelitian ulang 

diwaktu mendatang dengan menggunakan waktu yang cukup panjang 

minimal 3-4 bulan, karena selama waktu tersebut karyawan akan ada 

menerima kompensasi yang berupa bonus kwartal atau selama dalam 

waktu itu ada implementasi yang dibuat dalam “action plan” kwartal 

selama setahun. Disamping itu saran penulis berikutnya yaitu adanya 

penambahan variabel lain misalnya, “Job Knowledge” atau kemampuan 

seseorang untuk memahami konsep yang dibutuhkan dalam pekerjaannya. 

 

2. Memberikan sumbangan masukkan kepada perusahaan dalam kebijakkan, 

untuk mengambil keputusan yang berkaitan terhadap faktor seleksi, 

kompensasi, promosi dan kinerja karyawan. Sekalipun kompensasi dan 

promosi dalam penelitian tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan, tetapi adakah baiknya jika perusahaan juga ikut 

memperhatikan faktor-faktor tersebut atau faktor lain di luar penelitian ini 

agar dapat mengetahui kelemahan karyawan dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawabnya yang di pegang, sehingga kinerja karyawan akan 

meningkat dan berhasil dalam mencapai tujuannya. 


