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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 kepuasan  terhadap prestasi kerja 

karyawan dapat diambil simpulan sebagai berikut: 

5.1.1 Motivasi pada CV. Kurnia Meubel Sukabumi dapat mempengaruhi 

karyawannya dalam melakukan pekerjaan, motivasi yang diberikan 

perusahaan sudah cukup baik. Penghargaan yang diberikan perusahaan 

kepada karyawan sangat membantu untuk dapat bekerja lebih baik lagi. 

Selain itu, CV. Kurnia Meubel Sukabumi memberikan penempatan kerja 

yang sesuai dengan keahlian para karyawannya.  

5.1.2 Kepuasan kerja karyawan pada CV. Kurnia Meubel Sukabumi sudah 

cukup baik terutama dalam hal memberikan keterampilan yang sesuai 

dengan kemampuan karyawan, atasan menghargai pekerjaan 

karyawannya, gaji/upah yang diberikan CV. Kurnia Meubel Sukabumi 

sesuai dengan kebutuhan karyawannya.  

5.1.3 Prestasi kerja karyawan CV. Kurnia Meubel Sukabumi sudah cukup baik 

terutama dalam hal kesesuaian hasil kerja dengan standar kualitas dan 

kuantitas yang ditetapkan perusahaan, kesesuaian standar biaya dengan 

biaya yang dianggarkan, karyawan dalam bekerja mempunyai sikap dan 



102 
 

 

prilaku yang baik, partisipasi karyawan dalam bekerja, dedikasi karyawan 

dalam bekerja sudah cukup baik. 

5.1.4 Motivasi dan kepuasan kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada CV. 

Kurnia Meubel Sukabumi memiliki pengaruh positif dan signifikan, hal 

tersebut setelah menganalisis data dan pengujian hipotesis, dengan hasil kd 

yaitu sebesar 10,1 %. 

 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran 

kepada CV. Kurnia Meubel Sukabumi. Adapun saran tersebut sebagai berikut: 

5.2.1 Perusahaan harus lebih meningkatkan motivasi kerja karyawan seperti 

pemberian penghargaan, penempatan kerja, ruang kerja agar karyawan 

bisa maksimal dalam melakukan pekerjaannya, dan yang lebih penting 

perusahaan harus lebih memperhatikan pemberian bonus yang diberikan 

kepada karyawan harus sesuai dengan apa yang telah karyawan kerjaka, 

maka karyawan akan merasa banyak dukungan dalam bekerja sehingga 

dapat melakukan pekerjaannya secara maksimal dan sungguh-sungguh. 

5.2.2 Karyawan pada CV. Kurnia Meubel Sukabumi harus lebih meningkatkan 

pekerjaan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan keterampilan yang 

dimiliki oleh karyawan, atasan menghargai karyawan, atasan dengan 

karyawan berhubungan dengan baik yang lebih penting perusahaan harus 

lebih memperhatikan dalam promosi yaitu peningkatan jenjang karir harus 
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diperhatikan lebih mendalam mengingat hal ini menjadi hal yang cukup 

penting guna penunjang dalam menjalankan suatu prestasi kerja karyawan. 

5.2.3 CV. Kurnia Meubel Sukabumi diharapkan dapat meningkatkan prestasi 

kerja karyawan nya seperti standar kualitas dan kuantitas karyawan, 

standar biaya harus sesuai dengan apa yang dianggaran, dan yang 

terpenting adalah menanamkan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. 

oleh karena itu loyalitas karyawan pada CV. Kurnia meubel sukabumi 

harus dibenahi dan lebih ditingkatkan agar mampu membangun prestasi 

kerja yang lebih baik lagi. 

5.2.4  CV. Kurnia Meubel harus lebih meningkatkan dan memperbaiki motivasi 

yang diberikan kepada karyawan. Seperti pemberian bonus yang tidak 

sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan karyawan. Apabila motivasi 

sudah berjalan dengan baik prestasi kerja karyawan akan meningkat dan 

tujuan perusahaan akan tercapai. 

5.2.5  Perusahaan harus memperhatikan dan membenahi dalam kepuasan kerja 

karyawan seperti hubungan antar pegawai yang kurang baik selain itu, 

promosi jenjang karir karyawan kurang diperhatikan. Kepuasan kerja 

karyawan perlu diperhatikan agar karyawan dapat bekerja lebih giat lagi 

dan tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

 


