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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan pembahasan dan analisis perhitungan membuktikan bahwa ada 

pengaruh yang signifikan antara insentif terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal 

ini didasarkan pada : 

1. Uji regresi linear sederhana melalui program SPSS 16,0 persamaan regresi 

linear sederhana yaitu Y’ = 15,453 + 0,294X. Nilai konstanta sebesar 15,453 

artinya jika insentif (X) nilainya adalah nol, maka kepuasan kerja (Y)  nilainya 

sebesar 0,294 satuan, Nilai signifikansi adalah 0,003. Arah positif pada 

insentif (X) menunjukkan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah, maka 

dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi insentif bagi karyawan maka 

semakin tinggi pula kepuasan kerja karyawan. Sebaliknya, semakin rendah 

insentif bagi karyawan, maka semakin rendah pula kepuasan kerjanya. 

 
2. Uji hipotesis pengaruh insentif (X) terhadap kepuasan kerja karyawan 

mempunyai nilai t hitung (3,199) > t tabel (1,690)  sehingga Ho tidak didukung 

dan Ha didukung. Maka, kepuasan kerja karyawan bagian penjualan pada CV 

Honda Prima Jaya Motor sebagian dipengaruhi oleh insentif yang diberikan 

pada karyawan tersebut. 
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3. Berdasarkan hasil perhitungan korelasi Pearson Product Moment ada 

pengaruh antara nilai insentif (X) dengan kepuasan kerja (Y) atau nilai (R) 

adalah sebesar 0,487. Nilai R Square (R2)  sebesar 0,237 yang artinya 

kontribusi insentif terhadap kepuasan kerja karyawan sebesar 0,237 atau 

23,7%  dan selebihnya 76,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian 

ini. 

 
4. Berdasarkan hasil persentase jawaban responden terhadap kuesioner insentif. 

Pernyataan pada item ke 1 tentang pemberian bonus dan item ke 8 tentang 

apresiasi masyarakat, memperoleh hasil persentase paling tinggi dibandingkan 

item lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan 

setuju dengan pemberian bonus pada karyawan yang kinerjanya sesuai dengan 

harapan. Hal ini berarti karyawan umumnya mengharapkan adanya bonus dari 

perusahaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Jika perusahaan 

memberi bonus yang sesuai dan dengan sistem yang adil, maka dapat memicu 

karyawan untuk semakin meningkatkan kinerjanya. Sedangkan pernyataan 

pada item ke 8 tentang apresiasi masyarakat menunjukkan bahwa karyawan 

merasakan apresiasi yang baik dari masyarakat terhadap perusahaan. 

 
5. Berdasarkan hasil persentase jawaban responden terhadap kuesioner kepuasan 

kerja, pernyataan pada item 1 tentang kepuasan terhadap produktivitas kerja 

memperoleh persentase paling tinggi dibandingkan item lainnya. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan telah merasa puas dengan 

tingkat produktivitas kerja yang telah mereka capai. 
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5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka diajukan beberapa 

saran sehubungan dengan upaya meningkatkan kepuasan kerja. Saran-saran 

tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut: 

 
1. Pimpinan CV Honda Prima Jaya Motor sebaiknya lebih memperhatikan aspek 

insentif non finansial yaitu tentang bagaimana menciptakan lingkungan kerja 

yang lebih kondusif dan mampu menunjang kinerja karyawan, serta 

mengharmoniskan hubungan kerja antar karyawan. Hal ini dikarenakan 

menurut hasil persentasi jawaban kuesioner tentang insentif, item 4, dan item 6 

memperoleh hasil persentase lebih rendah diantara item lainnya, ini 

mengindikasikan bahwa sebagian karyawan merasa lingkungan kerja belum 

kondusif, serta aspek hubungan kerja antar karyawan dalam perusahaan 

tersebut yang kurang mendukung. 

 
2. Pimpinan CV Honda Prima Jaya Motor sebaiknya berusaha untuk menekan 

tingkat turnover karyawan melalui sistem seleksi yang baik. Karena menurut 

hasil persentasi jawaban responden tentang kepuasan kerja karyawan, item 6 

tentang turnover yang dapat dilihat dari sistem seleksi karyawan memperoleh 

hasil persentase paling rendah, Hal ini mengindikasikan bahwa sistem seleksi 

perusahaan belum cukup baik. 

 


