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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh latar belakang 

dan motivasi Terhadap kinerja karyawan PT. Bank Muamalat Cabang Kendari, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Hipotesis pertama yaitu H1 = Latar Belakang Pendidikan berpengaruh 

signifikansi terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai koefisienregresi sebesar 

0,689 . Hasil estimasi variable latar belakang pendidikan sebesar nilai t table = 

2,640 dan nilai probabilitas atau t hitung sebesar 0,010. Nilai signifikansi 

sebesar 0,010 lebih kecil dari pada 0,05 maka H1 diterima dan Latar belakang 

pendidikan terhadap Kinerja Karyawan berpengaruh signifikan. 

2. Hipotesis kedua yaitu H2 = Motivasi berpengaruh signifikansi terhadap 

Kinerja Karyawan dengan nilai koefisienregresi sebesar 0,278 . Hasil estimasi 

variable latar belakang pendidikan sebesar nilai t table = 2,640 dan nilai 

probabilitas atau t hitung sebesar 0,014. Nilai signifikansi sebesar 0,014 lebih 

kecil dari pada 0,05 maka H2 diterima dan Motivasi terhadap Kinerja 

Karyawan berpengaruh signifikan. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka diberikan 

beberapa saran yang diharapkan dapat meningkatkan Kinerja Karyawan 

melalui latar belakang pendidikan dan motivasi karyawan  pada PT. Bank 

Muamalat Cabang Kendari. 

1.) Bagi perusahaan PT. Bank Muamalat Cabang Kendari berdasarkan hasil 

penelitian latar belakang dan motivasi merupakan faktor yang dominan 

mempengaruhi kinerja karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka, 

dalam hal ini pihak Bank Muamalat Cabang Kendari perlu 

mempertahankan Pelayanan dan keamanan Produk untuk menarik nasabah 

pada PT Bank Muamalat Cabang Kendari. 

2.) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas populasi dan 

sampel dan peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan 

penelitian ini dengan cara melibatkan variabel-variabel lain yang 

kemungkinan besar akan mempengaruhi kinerja karyawan pada PT. Bank 

Muamalat Cabang Kendari. 

3.) Variabel Independen penelitian ini hanya dua variabel saja yaitu variable 

latar Belakang (X1) dan motivasi (X2) , sehingga kemungkinan masih 

terdapat variabel-variabel independen lain selain variabel yang diteliti 

yang kemungkinan memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Bank Muamalat Cabang Kendari. Maka bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan dapat menambah variabel variabel yang menarik untuk diteliti. 


