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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berikut disampaikan  

kesimpulan: 

 Motivasi kerja adalah kondisi atau keadaan dalam suatu perusahaan yang 

ingin meningkatkan keuntungan yang lebih besar dari sebelumnya, maka dari 

itu motivasi kerja sangat berperan penting dalam mendapat produktivitas yang 

maksimal. Karena tujuan dari motivasi kerja adalah memberikan semangat 

kerja kepada setiap karyawan agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya 

secara efektif dan efisen. Dampak yang terjadi apabila didalam perusahaan 

tidak ada motivasi kerja, dimana karyawan akan melakukan pekerjaannya 

dengan biasa-biasa saja dan kurang semangat dalam melaksanakan tugasnya. 

 Produktivitas kerja adalah suatu kemampuan untuk melakukan kegiatan yang 

menghasilkan suatu produk atau hasil kerja sesuai dengan mutu yang 

ditetapkan dalam waktu yang lebih singkat dari seorang tenaga kerja setiap 

organisasi pada dasarnya akan memiliki kebijakan yang berbeda-beda 

terhadap sumber daya manusia yang dimilikinya guna mencapai produktivitas 

kerja karyawan. Dalam pencapaian yang mempengaruhi produktivitas kerja 

karyawan terdapat banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja 
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karyawan antara lain adalah adanya motivasi kerja, disiplin kerja, kepuasan 

kerja dan stres kerja karyawan bertambah.  

 Semangat kerja adalah kondisi seseorang yang menunjang dirinya untuk 

melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik di dalam sebuah perusahaan. 

Kondisi melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik merupakan gambaran 

awal dari pada produktivitas seorang karyawan dalam bekerja dapatlah 

dikatakan bahwa terdapat kecenderungan hubungan langsung antara 

produktivitas yang tinggi dan semangat yang tinggi. Karena semangat kerja 

yang tinggi mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 

6.2 Saran 

1. Hasil perhitungan regresi memperlihatkan bahwa motivasi memiliki thitung 

lebih besar dari t tabel yakni sebesar 13,748 > 1,985 yang berarti Ho ditolak 

dengan demikian Hi diterima. Artinya variabel motivasi mempunyai pengaruh 

positif dan signifikan terhadap semangat kerja kerja. 

2. Berdasrkan hasil penelitian yang diperoleh nilai ( r2 ) sebesar 0,665 artinya 

66,5 % variabel semangat kerja karyawan PT. Sari Lembah Subur Kabupaten 

Pelalawan dipengaruhi oleh motivasi, sedangkan 33,5 % dipengaruhi oleh 

faktor laen seperti kompensasi, lingkungan kerja, penempatan dan lainnya 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 


