
47 
 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah :  

1. Kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Rumah Makan Ayam 

Nelongso Nginden Semolo dan Arif Rahman Hakim Surabaya. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji secara parsial (Uji t) yang dilakukan oleh peneliti 

yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi kompensasi adalah sebesar 0,003 

yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa H0 Ditolak 

dan H1 diterima, dengan arti bahwa kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Rumah Makan 

Ayam Nelongso Nginden Semolo dan Arif Rahman Hakim Surabaya. Hal ini 

dibuktikan dengan hasil uji secara parsial (Uji t) yang dilakukan oleh peneliti 

yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi motivasi kerja adalah sebesar 0,002 

yang artinya lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa H0 Ditolak 

dan H1 diterima, dengan arti bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

3. Kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada Rumah Makan Ayam Nelongso Nginden Semolo dan Arif 

Rahman Hakim Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji secara simultan 

(Uji F) yang dilakukan oleh peneliti yang menunjukkan bahwa nilai signifikansi 

kompensasi dan motivasi kerja adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil 

dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa H0 Ditolak dan H1 diterima, dengan 

arti bahwa kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan dan 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

6.2 Saran 

Saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi pihak pengelola Rumah Makan Ayam Nelongso 

a. Pada variabel kompensasi, diharapkan pihak pengelola dapat 

memperhatikan pemberian kompensasi untuk mencegah terjadinya rasa 

ketidak nyamanan karyawan dalam bekerja, bukan hanya gaji ataupun bonus 

tetapi juga dalam hal pelatihan pelayanan ataupun liburan. 

b. Pihak pengelola sebaiknya melakukan promosi jabatan agar karyawan tetap 

termotivasi untuk bekerja lebih baik.  

c. Pihak pengelola sebaiknya memberikan voucher gratis makan dapat agar 

menarik pelanggan yang lebih banyak. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya  

Untuk menyempurnakan hasil penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan 

dapat mengembangkan model penelitian ini dengan menambahkan variabel lain 

selain dari variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu kompensasi, motivasi 

kerja dan kinerja karyawan ysng didukung dengan teori atau isu-isu terbaru. Peneliti 

selanjutnya juga diharapkan dapat memperluas ruang lingkup wailayah penelitian 

dan lokasi penelitian sehingga hasil penelitian dapat diimplementasikan secara 

umum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	3. Teori X dan Y Mc Gregor
	Teori motivasi ini menggabungkan dari terori eksternal dan internal yang kemudian dikembangkan MC Gregor. Gregor merumuskan dua perbedaan dasar dari perilaku manusia. Kedua teori ini yang kemudian dikenal dengan Teori X dan Y.
	a) Teori-teori X:
	 Kebanyakan pekerja itu malas, tidak senang bekerja bahkan jika bisa akan menghindari hal tersebut.
	 Karena pada dasarnya memang tidak senang bekerja, maka harus dilakukan pemaksaan dan pengendalian. Bahkan diperlakukan hukuma serta diarahkan agar dapat mencapai tujuan dari organisasi.
	 Rata rata pekerja memang lebih ingin dibimbing, memiliki ambisi kecil, kemauan diri sendiri atas segalanya, dan terkadang berusaha untuk menghindari tanggung jawab.
	Teori ini memang masih banyak digunakan beberapa organisasi dikarenakan para manager menganggap jika anggapan-anggapan dalam teori tersebut adalah benar serta bisa diamati dari perilaku manusia. Namun sesuai dengan anggapa yang ada, teori tersebut mem...

