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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan  

Bedasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai “Pengaruh 

Kompensasi, Motivasi, dan Lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Brondong Lamongan” pada bab 

sebelumya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat Pengaruh parsial antara Kompensasi (X1) terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang 

Brondong Lamongan. Dengan demikian hipotesis pertama yang 

menyatakan bahwa Kompensasi terbukti dan diterima kebenaranya. Hasil 

penelitihan ini dapat di konfirmasi dari teori Hasibuan (2012: 152) 

Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang 

langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas 

jasa yang diberikan kepada perusahaan dan sama seperti penelitihan Edi 

Nugroho (2013) yang membuktikan bahwa Kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

2. Terdapat Pengaruh parsial antara Motivasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan 

(Y) pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Brondong 

Lamongan. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan bahwa 

Motivasi terbukti dan diterima kebenaranya. Hasil penelitihan ini dapat di 

konfirmasi dari teori Drs. Malayu S.P. Hasibuan (2012:95) motivasi adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja sesorang, 

agar mereka mau bekeja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala 

daya upaya untuk mencapai kepuasan bahkan motivasikerjaadalah alat 

terbaik untuk kinerja terbaik dan sama seperti penelitihan  

3. Tho, Ivone (2010) yang membuktikan bahwa Motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3 Terdapat Pengaruh parsial antara Lingkungan Kerja (X3) terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) pada Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang 

Brondong Lamongan. Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan 

bahwa Lingkungan Kerja terbukti dan diterima kebenaranya. Hasil 

penelitihan ini dapat di konfirmasi dari teori Danang (2015:38) lingkungan 

kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. 

Yudiningaih dkk (2016) yang membuktikan bahwa Lingkungan Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 
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4 Terdapat pengaruh simultan antara variable Kompensasi (X1), Motivasi 

(X2) dan Lingkungan Kerja (X3) terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada 

Perusahaan Umum Perikanan Indonesia Cabang Brondong Lamongan. 

Hasil penelitihan ini dapat di konfirmasi dari teori Mangkunegara (2013:36) 

kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.Dengan demikian hipotesis ke empat 

terbukti dan diterima kebenaranya. Pertiwi, Dilian Diah (2014) yang 

membuktikan bahwa Kompensasi, Motivasi dan Lingkungan Kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

5.2. Saran 

Sejalan dengan hasil penelitihan serta kesimpulan yang diutarakan, maka 

peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Disarankan bagi perusahaan, Meskipun dalam penelitian ini 

Kompensasi, Motivasi, Lingkungan Kerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan alangkah baiknya juga tetap 

menjadi perhatian perusahaan agar dapat mempertahankan dan 

menciptakan kinerja yang terbaik karena jika ditinjau ulang 

Kompensasi, Motivasi, dan Lingkungan Kerja memiliki pengaruh 

secara bersama-sama, dalam arti Kompensasi, Motivasi dan 

Lingkungan Kerja memiliki efek yang berkesinambungan. 

2. Bagi Peneliti 

Disarankan bagi peneliti selanjutnya, hendaknya menambah 

variabel bebas lainnya yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, 

karena masih banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Ada baikya peneliti selanjutnya melakukan perbandingan 

dengan perusahaan lain yang sejenis baik di kota yang sama maupun 

kota yang berbeda. 

 


