
 

 

BAB V 

PENUTUP 

1.1.Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh motivasi kerja, budaya 

organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada bab sebelumnya 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Berdasarkan hasil Uji Analisi Jalur 

a. Berdasarkan hasil penelitian, variabel motivasi kerja (X1) yang dilakukan 

menggunakan analisis jalur diperoleh nilai signifikansi motivasi kerja (X1) 

0,465 > 0,05 maka motivasi kerja (X1) memberikan pengaruh yang tidak 

positif dan signifikan terhadap kepemimpinan (X3). 

b. Berdasarkan hasil penelitian, variabel budaya organisasi (X2) yang dilakukan 

menggunakan analisis jalur diperoleh nilai signifikansi budaya organisasi 

(X2) 0,102 > 0,05 maka budaya organisasi (X2) memberikan pengaruh yang 

tidak positif dan signifikan terhadap kepemimpinan (X3). 

c. Berdasarkan hasil penelitian, variabel kepemimpinan (X3) yang dilakukan 

dengan menggunakan anlisis jalur diperoleh nilai signifikansi kepemimpinan 

(X3) 0,526 > 0,05 maka kepemimpinan (X3) memberikan pengaruh yang 

tidak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

d. Berdasarkan hasil penelitian, variabel motivasi kerja (X1) terhadap kinerja 

karyawan (Y) melalui kepemimpinan (X3) yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis jalur diperoleh hasil bahwa secara tidak langsung 



 

 

didapatkan hasil sebesar 0,411 lebih besar dari pengaruh langsung 0,167 

maka pengaruh variabel (X1) melalui (X3) terhadap (Y) memberikan 

pengaruh yang signifikan. 

e. Berdasarkan hasil penelitian, variabel motivasi kerja (X1) yang dilakukan 

menggunakan analisis jalur diperoleh nilai signifikansi motivasi kerja (X1) 

0,167 > 0,05 maka motivasi kerja (X1) memberikan pengaruh yang tidak 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

f. Berdasarkan hasil penelitian, variabel budaya organisasi (X2) terhadap 

kinerja karyawan (Y) melalui kepemimpinan (X3) yang dilakukan dengan 

menggunakan analisis jalur diperoleh hasil bahwa secara tidak langsung 

didapatkan hasil sebesar 0,00 lebih kecil dari pengaruh langsung 0,102 maka 

pengaruh variabel (X2) melalui (X3) terhadap (Y) tidak berpengaruh 

signifikan. 

g. Berdasarkan hasil penelitian, variabel budaya organisasi (X2) yang dilakukan 

menggunakan analisis jalur diperoleh nilai signifikansi buadaya organisasi 

(X2) 0,00< 0,05 maka budaya organisasi (X2) memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). 

 

 

 

 



 

 

1.2.Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Bank BSI KC Kendari A Silondae 2 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai, Pengaruh Motivasi 

Kerja, Budaya Organisasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan.Dari 

hasil kesimpulan di atas terkait motivasi kerja tidak terlalu berpengaruh 

siginifikan sehingga penulis memberi saran agar motivasi kerja untuk karyawan 

dapat lebih di tingkatkan lagi, terkait budaya organisasi didapatkan kesimpulan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dan 

sebaiknya budaya organisasi yang ada pada BSI KC Kendari A Silondae 2 agar 

selalu dapat dipertahankan, terkait kepemimpinan didapatkan kesimpulan bahwa 

tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan sehingga 

sebaiknya dalam kepemimpinan harus lebih ditingkatkan lagi agar kinerja 

karyawan dapat selalu terjaga kualitasnya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dijadikan referensi 

untuk penelitian-penelitian berikutnya yang memiliki tema yang sesuai dengan 

motivasi kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian ini belum memberikan hasil maksimal dan diharapkan pada 

penelitian berikutnya dapat memberikan hasil yang lebih baik. Selain itu, 

penelitian selanjutnya disarankan mencari ruang lingkup yang lebih luas 



 

 

sehingga populasi dan sampel yang didapatkan akan lebih besar. Dengan 

mengambil objek penelitian yang lain dan sampel lebih banyak maka 

permasalahan yang dialami dalam pengaruh motivasi kerja, budaya organisasi 

dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan tersebut tentu berbeda. 

 

 

 

 

 

 

 


