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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai motivasi dan disiplin kerja terhadap produktivitas 

karyawan pada UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi, maka peneliti dapat 

mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi karyawan pada UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi masih 

berada pada kriteria rendah. Hal ini terlihat dari tanggapan karyawan 

mengenai pengukuran dimensi motivasi kerja yang masih harus sangat 

diperhatikan oleh UMKM Barokah. Motivasi sangat diperlukan oleh 

karyawan sebagai pemicu semangat kerjanya, oleh karena itu apabila 

UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi memiliki karyawan dengan 

motivasi kerja yang tinggi, itu akan berpengaruh pada produktivitas kerja 

yang dikontribusikannya.  

2. Karyawan pada UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi emiliki disiplin 

kerja yang rendah, hal ini terlihat dari hasil pengolahan data dan garis 

kontinum. UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi harus memperhatikan 

disiplin kerja karyawannya karena semakin disiplin karyawan, tujuan 

UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi akan semakin mudah dicapai 

karena segala aktivitas perusahaan berjalan dengan semestinya. Namun 

sebaliknya, apabila karyawan pada UMKM Barokah memiliki disiplin 
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kerja yang rendah, hal ini akan membuat perusahaan sulit dalam mencapai 

tujuannya. 

3. Produktivitas karyawan pada UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi 

berada di kriteria sedang. Hal ini membuktikan bahwa produktivitas 

karyawan pada UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi sudah terbilang 

baik. Namun memang ada beberapa dimensi yang perlu lebih diperhatikan 

untuk kemajuan UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi kedepannya.  

4. Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap Produktivitas Karyawan, hal ini dapat diartikan bahwa apabila 

motivasi kerja dan disiplin kerja ditingkatkan, produktivitas kerja 

karyawan pun akan meningkat pada UMKM Barokah Kabupaten 

Sukabumi 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

kepada UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi. Adapun saran tersebut sebagai 

berikut : 

1. UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi harus lebih memperhatikan dan 

meningkatkan pemberian motivasi kerja kepada karyawanya. Dilihat dari 

tanggapan karyawan terhadap pengukuran dimensi, permasalahan pada 

motivasi terletak di kurangnya pemberian pujian dari pimpinan terhadap 

karyawannya. Hal ini harus dipertimbangkan oleh pemilik UMKM 

Barokah Kabupaten Sukabumi karena walaupun hal kecil dan hanya 

berbentuk pujian, namun memiliki arti bagi karyawan dalam memotivasi 
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kinerja dan produktivitasnya. Pujian yang diberikan dianggap sebagai 

adanya penghargaan yang diberikan oleh pimpinan terhadap produktivitas 

kinerjanya dan karyawan akan merasa termotivasi serta akan membuat 

kinerja dan produktivitasnya semakin optimal. Karyawan dengan motivasi 

yang tinggi akan berpengaruh besar terhadap produktivitasnya dan akan 

memudahkan UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi dalam pencapaian 

tujuannya.  

2. Melihat dari hasil pengolahan data dan pengukuran dimensi, disiplin kerja 

karyawan pada UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi masih berada pada 

kategori rendah, terutama pemberian sanksi terhadap karyawan yang 

melanggar peraturan. Hal ini diartikan bahwa karyawan merasa tidak 

adanya sanksi yang diberikan oleh pimpinan kepada karyawan yang 

melanggar aturan yang dibuat. Hal ini menyebabkan karyawan merasa 

seenaknya dalam melakukan pelanggaran karena merasa tidak takut 

terhadap snaksi yang diberikan. Pimpinan UMKM Barokah Kabupaten 

Sukabumi harus mempertimbangkan dan membuat sanksi terhadap 

pelanggaran yang dibuat oleh karyawannya. Hal ini dapat membuat 

karyawan merasa takut terhadap sanksi yang diberikan, sehingga akan 

meminimalisir karyawan yang melakukan pelanggaran.  

3. UMKM Barokah Kabupaten Sukabumi harus lebih memperhatikan dan 

meningkatkan produktivitas karyawannya. Perusahaan yang memiliki 

produktivitas karyawan yang tinggi akan mempermudah UMKM Barokah 

Kabupaten Sukabumi semakin berkembang dan lebih baik. UMKM 
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Barokah Kabupaten Sukabumi harus melihat faktor yang mempengaruhi 

produktivitas karyawannya khususnya motivasi kerja dan disiplin kerja, 

umumnya variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  


