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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang pengaruh kompensasi dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Global Sky Aviasi Kendari 

Sulawesi Tenggara maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Kompensasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. Sehingga dapat 

diartikan bahwa dengan adanya kompensasi dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. 

2. Motivasi kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dengan diberinya motivasi kerja oleh atasan dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi 

Tenggara. 

3. Kompensasi dan motivasi kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

karyawan pada PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi Tenggara. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kompensasi dan motivasi kerja yang diberikan oleh 

atasan mampu membuat karyawan lebih giat dalam melakukan pekerjaannya, 

dan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 
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5.2 Saran   

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk meningkatkan kinerja karyawan dilingkup PT Global Sky Aviasi 

Kendari Sulawesi Tenggara, penulis menyarankan perusahaan diharapkan 

agar dapat meningkatkan pemberian kompensasi, dan dalam motivasi kerja 

perusahaan harus lebih memotivasi karyawan dalam mencapai target yang 

sudah di tetapkan. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan model-model 

penelitian yang lebih kompleks dalam menjawab persoalan akan peningkatan 

kinerja karyawan dengan melibatkan komponen-komponen variabel lain yang 

belum diteliti pada penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa 

Kompensasi dan Motivasi Kerja terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

Dengan demikian ada beberapa rekomendasi yaitu: 

1. Dalam lingkup perusahaan PT Global Sky Aviasi Kendari Sulawesi 

Tenggara, penulis merekomendasikan agar perusahaan lebih meningkatkan 

pemberian kompensasi kepada karyawan dan selalu memberikan motivasi 

kepada karyawan agar kinerja mereka lebih baik lagi dan target perusahaan 

tercapai. 

2. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya, yaitu penelitian yang dilakukan 

dalam penelitian ini hanya mengungkap sebagian kecil permasalahan yang 
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berhubungan dengan kinerja karyawan. Dalam hal ini masih banyak faktor 

yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Untuk itu kepada peneliti 

selanjutnya yang akan meneliti tentang kinerja karyawan agar mencari faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


