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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai Reward dan Punishment terhadap kinerja karyawan 

pada Koperasi BMT IBAADURRAHMAN Sukabumi, maka peneliti dapat 

mengambil simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Reward yang terjadi pada Koperasi BMT IBAADURRAHMAN Kota 

Sukabumi dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat 

dilihat dari dimensi reward yang direspon oleh karyawan Koperasi 

BMT IBAADURRAHMAN Kota Sukabumi. Yang diartikan bahwa 

pemberian reward yang diberikan perusahaan sudah baik dan 

terealisasi. 

5.1.2 Punishment yang terjadi pada Koperasi BMT IBAADURRAHMAN 

Kota Sukabumi sudah diterapkan dengan baik, nilai punishment berada 

kriteria tinggi. Hal ini menunjukan bahwa punishment yang terjadi 

pada Koperasi BMT IBAADURRAHMAN sudah tergolong sedang. 

Hal ini diartikan bahwa punishment yang diberikan oleh perusahaan 

masih bisa teratasi agar tidak banyaknya pelanggaran-pelanggaran lagi 

yang dilakukan karyawan.  

5.1.3 Koperasi BMT IBAADURRAHMAN Kota Sukabumi sejauh ini 

memiliki sumber daya manusia atau karyawan yang mempunyai 
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kinerja yang cukup baik dan optimal, meski terjadinya penurunan 

kinerja karyawan selama tiga bulan terakhir. Hal tersebut sesuai 

dengan respon  karyawan Koperasi BMT IBAADURRAHMAN Kota 

Sukabumi mengenai kinerja karyawan dari dimensi kinerja karyawan. 

Namun, beberapa dimensi harus lebih diperhatikan lagi oleh pihak 

perusahaan agar karyawan dapat bekerja dan memiliki kinerja yang 

baik dan berkualitas guna menunjang perusahaan mencapai tujuannya. 

5.1.4 Reward dan Punishment terhadap kinerja karyawan pada Koperasi 

BMT IBAADURRAHMAN Sukabumi memiliki pengaruh yang 

signifikan, hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis, 

dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja karyawan pada Koperasi 

BMT IBAADURRAHMAN Sukabumi yang dipengaruhi oleh faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Reward dan Punishment 

dan yang terjadi pada koperasi BMT IBAADURRAHMAN Kota 

Sukabumi bersifat positif, ini dapat diartikan bahwa adanya reward 

dan punishment yang diberikan untuk karyawan tidak mempengaruhi 

kinerja nya. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

kepada Koperasi BMT IBAADURRAHMAN Kota Sukabumi. Adapun saran 

tersebut sebagai berikut : 

5.2.1 Bagi Perusahaan penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran dan masukan positif yang dapat membantu perusahaan dalam 
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menghadapi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini dan untuk 

memperbaiki kekurangan untuk menjadikan perusahaan lebih baik lagi 

dalam melakukan pengembangan lebih lanjut kedepannya.  

5.2.2 Bagi Pihak lain penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi 

referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian dalam konsentrasi 

imu administrasi bisnis terutama di bidang manajemen sumber daya 

manusia dan diharapkan dapat memberikan sumber informasi yang 

berkaitan dengan Reward, Punsihment dan Kinerja Karyawan atau atau 

permasalahan yang sama. 

5.2.3 Bagi Peranan Manajemen  Koperasi BMT IBAADURRAHMAN Kota 

Sukabumi harus memperhatikan kualitas karyawannya yang tercermin dari 

kinerja karyawan yang mereka miliki. Hal ini dapat dilihat dari jawaban 

responden tentang hasil kerja. Karyawan pada koperasi BMT 

IBAADURRAHMAN Kota Sukabumi kurang memiliki inisiatif dalam 

menyelesaikan tugas dan pekerjaannya sebelum ada perintah dari 

pimpinan, sehingga mnejadikan hasil kerja yang diberian tidak optimal. 

Hal ini harus diatasi dengan baik, mungkin dengan cara selalu adanya 

perintah dalam menyelesaikan tugas agar karyawan dapat langsung 

memulai pekerjaannya. Seiring dengan hal itu, perusahaan pun harus bisa 

memberi saran dan masukan kepada karyawan agar mereka menyelesaikan 

tugas dan pekerjaannya tanpa harus menunggu lama perintah, agar hasil 

kerjanya memuaskan. Kinerja karyawan merupakan faktor utama bagi 

perusahaan dalam mencapai tujuannya. Seperti terlihat pada tiga bulan 
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terakhir ini, terjadi penurunan kinerja karyawan meskipun tidak begitu 

besar namun tetap perusahaan harus bisa mengetahui apa penyebab 

menurunnya kinerja karyawan pada Koperasi BMT IBAADURRAHMAN 

Kota Sukabumi. Semakin baik kinerja karyawan yang dimiliki perusahaa, 

semakin mudah pula perusahaan mencapai tujuannya.  

5.2.4 Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya untuk memperluas penelitian 

sehingga diperoleh informasi dan data yang lebih lengkap yang dapat 

digunakan untuk bidang sumber daya manusia mengenai reward, 

punishment dan Kinerja Karyawan. 

 


