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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada karyawan PT. Trans Bandar Lampung dan analisis 

data yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya diperoleh hasil bahwa hipotesis 

yang diajukan didukung dengan analisis sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh dan pengaruh tersebut positif dari variabel kompensasi dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. Trans Bandar Lampung. 

Pengaruh yang positif menunjukkan dengan peningkatan variabel kompensasi 

dan disiplin kerja akan membuat kinerja meningkat. Pembuktian ini dilakukan 

dengan menggunakan uji t dengan perbandingan thitung  dengan ttabel dari 

variabel kompensasi adalah 6,270 > 1,985. Sedangkan perbandingan thitung  

dengan ttabel dari variabel disiplin kerja adalah 3,922 > 1,985. Dengan kata lain 

thitung  lebih besar dari ttabel dari kedua variabel tersebut pada taraf signifikan 

95%. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama dan kedua didukung. 

Kompensasi dan disiplin kerja masing-masing berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Berdasarkan perhitungan uji signifikansi simultan didapat hasil Fhitung sebesar 

37,072 dan Ftabel sebesar 3,090 yang artinya Fhitung > Ftabel.  Maka hipotesis 

ketiga yaitu kompensasi dan disiplin kerja secara bersamaan berpengaruh 
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terhadap kinerja karyawan didukung oleh hasil penelitian yang sudah 

dianalisis. 

3. Melihat dari hasil tabulasi dan coding kuisioner maka nilai terendah sebesar 

310 yang terdapat pada variabel kompensasi dalam item pernyataan pertama 

yang membahas gaji, khususnya ketepatan pembayaran gaji. Dengan kata lain 

karyawan PT. Trans Bandar Lampung belum merasa bahwa manajemen gaji 

yang dilakukan PT. Trans Bandar Lampung baik. Sedangkan skor item 

pernyataan tertinggi sebesar 447 terdapat pada variabel kompensasi dalam 

item pernyataan kelima yang membahas tentang asuransi kesehatan. Artinya 

selama ini PT. Trans Bandar Lampung sudah memberikan pelayanan berupa 

asuransi kesehatan untuk karyawan dengan baik. 

 

5.3  Saran 

Dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian menyebutkan bahwa skor 

kuisioner terendah terdapat di bagian kompensasi yaitu  pada waktu 

pembayaran gaji. Para karyawan selama ini merasa bahwa gaji yang mereka 

terima selalu terlambat atau bahkan menunggak hingga berbulan-bulan. Artinya 

selama ini keuangan PT Trans Bandar Lampung bermasalah. Pihak PT. Trans 

Bandar Lampung harus mengutamakan pembayaran gaji bagi karyawan. 

Sumber pendanaan utama sebuah perusahaan adalah pendapatannya sendiri dan 

pendapatan itu diperoleh secara tidak langsung dari karyawan. Hasil penelitian 



74 

 

menyebutkan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Apabila kompensasi bagus maka kinerja akan baik dan pendapatan PT. Trans 

Bandar Lampung meningkat. Selain itu, PT. Trans Bandar Lampung dapat 

mencontoh Kota Solo yang memfungsikan bus dalam kota sebagai kendaraan 

wisata sehingga menambah penghasilan. 

2. Diperlukan peningkatan disiplin kerja terutama di bagian pengawasan oleh 

pimpinan khususnya yang terkait dengan absensi karyawan untuk mencegah 

bertambahnya tingkat ketidakhadiran. 

3. Sebaiknya ditinjau ulang perumusan visi dan misi dari PT. Trans Bandar 

Lampung karena masih banyak kekurangan. Perlu adanya penambahan target 

waktu atau periodesasi waktu dan penyelarasan tujuan-tujuan di visi tersebut. 

Penulis menyarankan untuk menggunakan visi sebagai berikut: “Trans Bandar 

Lampung sebagai angkutan umum massal yang mampu memberikan pelayanan 

publik yang tepat waktu, terjangkau, tertib, aman, nyaman, terkoordinasi, 

berbudaya dan modern di Tahun 2015”. Untuk misi sebaiknya dilengkapi 

kembali komponen-komponen yang terdapat di dalamnya seperti perhatian 

akan karyawan dan teknologi. 

 

4. Bagi penelitian selanjutnya upayakan untuk meneliti manajemen yang 

digunakan PT. Trans Bandar Lampung dan mencari serta memberi solusi 

penyebab kekurangan-kekurangan di dalam tubuh perusahaan tersebut. Selain 

itu, penelitian lebih lanjut diharapkan dapat menggeneralisasi lebih baik dengan 
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penyebaran kuisioner yang sesuai dengan proporsional tiap jabatan yang sudah 

dihitung sebelumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan keakuratan hasil 

penelitian; 

 


