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BAB V

KESIMPULAN, SARAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Penelitian ini dimaksud untuk mengetahui besarnya pengaruh

signifikan pola insentif karyawan terhadap prestasi kerja dalam tinjauan

ekonomi islam di PT. HADJI KALLA Cabang Kendari dan Untuk mengetahui

bagaimana pola insentif karyawan terhadap prestasi kerja dalam tinjauan

ekonomi islam. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dan pandangan

islam maka dapat ditarik kesimpulan dari meneliti adalah

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pola insentif karyawan terhadap

prestasi kerja di PT.HADJI KALLA Cabang Kendari. Dimana kita bisa

ketahui dari Hasil pengujian hipotesis H1 melalui pengujian Uji F

(simultan) telah membuktikan bahwa terdapat pengaruh secara simultan

variabel insentif terhadap prestasi kerja karyawan pada PT. Hadji Kalla

Cabang Kendari.

2. Dalam tinjauan ekonomi islam, islam tidak melarang ketika pola insentif

yang dilakukan oleh perusahaan PT. Hadji Kalla Cabang Kendari

dengan tujuan memberikan tambahan pendapatan agar kiranya bisa

meningkatkan prestasi kerja karyawan.

B. Saran

1. Bagi perusahaan

Berdasarkan hasil yang teah kita peroleh, ada beberapa saran yang

peneliti pikirkan agar kiranya nanti mampu memberikan masukan yang berupa
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ide-ide sehingga kiranya nanti dapat memberikan kemajuan yang lebih baik lagi

pada instansi dari sebelumnya. Diantaranya:

a. Insentif yang ada sudah merupakan faktor yang paling dominan.

Oleh sebab itu disarankan kepada pimpinan untuk dapat lebih

memperhatikan dan meningkatkan koinsentif antar karyawan,

karena dengan demikian peningkatan aspek insentif akan

menimbulkan gairah kerja individual antar sesama karyawan yang

pada akhirnya dapat memicu peningkatan prestasi kerja karyawan

di PT. Hadji Kalla Cabang Kendari.

b. Melakukan peningkatan kualitas pegawai dalam melaksanakan

dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi beban tugas

masing-masing. Dalam kaitan ini, untuk meningkatkan

pemahaman terhadap alat bantu kerja dan pemahaman terhadap

standar kerja yang dapat dilakukan dengan Diklat khusus.

2. Bagi karyawan

Bagi karyawan hendaknya lebih meningkatkan prestasi kerjanya, hal

ini dimaksudkan untuk menumbuhkan suasana yang kompetitif dalam bekerja

sehingga insentif yang diberikan terus berkembang. Hal ini tentunya sangat

berpengaruh terhadap perusahaan di PT. Hadji Kalla Cabang Kendari.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Diharapkan pada penelitian berikutnya dapat menggunakan teknik

pengumpulan data yang memberikan informasi lebih lengkap dan

menggunakan jenis perusahaan lain sebagai objek penelitian.
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Masih terdapat faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kinerja

karyawan, maka diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain

dengan melibatkan faktor-faktor yang belum sempat diteliti.

C. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis

mengajukan beberapa rekomendasi, diantaranya adalah:

1. Hasil penelitian prestasi kerja menunjukkan kategori tinggi, artinya

bahwa karyawan perusahaan di PT. Hadji Kalla Cabang Kendari

memiliki prestasi kerja yang baik. Tetapi ketika kita bagi ke beberapa

indikator dan kita bisa lihat bahwa dalam indikator kualitas kerja dimana

yang terdapat pada pernyataan" Saya setuju bila karyawa tidak

mengabaikan volume kerja yang telah diberikan" memiliki skor yang

paling rendah diantara indikator prestasi kerja yang lain. Oleh karena itu,

pihak perusahaan di PT. Hadji Kalla Cabang Kendari sebaiknya

memberikan insentif kepada karyawan yang dapat mengerjakan

pekerjaan diluar pekerjaan intinya. Tentunya jika karyawan diberikan

insentif untuk mengerjakan pekerjaan diluar dari pekerjaan intinya,

maka karyawan semakin  termotivasi.

2. Ketika kita melihat dari hasil prestasi kerja karyawan di perusahaan PT.

Hadji Kalla Cabang Kendari, lebih kurang karyawan yang mampu

mengerjakan volume kerja yang telah diberikan. Hal itu bukan karna

karyawan kurang yang bereprestasi atau kurang optimal, karena dilihat

dari hasil kuisioner, tingkat prestasi karyawan berada pada kategori
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tinggi. Srtinya bahwa karyawan di perusahaan PT. Hadji Kalla Cabang

Kendari memiliki prestasi yang baik. Sehingga ada faktor lain yang

dapat mempengaruhi sebagian karyawan tidak sanggup mengerjakan

volume kerja yang telah diberikan. Faktor lain tersebut bisa karena

kelelahan dalam bekerja atau jam kerja yang melebihi batas waktu yang

ditentukan, sehingga karyawan membutuhkan waktu istrahat yang

cukup.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dalam penelitian selanjutnya dapat mengambil

variabel yang lain yang dapat mempengaruhi tingkat prestasikerja

karyaan yang tidak diteliti oleh peneliti seperti kompensasi, hubungan

antar karyawan dengan atasan, motifasi karyawan, dan kemampuan

karyawan. Semua itu dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian

selanjutnya agar penelitian tentang peningkatan prestasi kerja karyawan

dapat lebih baik atau maximal lagi, khususnya di perusahaan PT. Hadji

Kalla Cabang Kendari.
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