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Bab VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 	Kesimpu1an 

Berdasarkan pembahasan dan anal isis hasil 

penelitian pada Bab di muka, dapat disimpulkan 

beberapa hal sebagai berikut : 

(1) 	 Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa diduga 

Faktor Motivator yang terdiri dari achievement, 

recognition, work itself, responsibility, dan 

advancement secara bersama-sama mempunyai 

pengaruh yang bermakna terhadap produktivi tas 

tenaga kerja bagian Produksi PD. Sarana Bangu

nan Jawa Timur Unit Wisma Karya, Unit, Panti 

dan Unit Loka di Surabaya. Kesimpulan tersebut, 

atas dasar hasil analisis yang menunjukkan l 

bahwa F ratio = 15.299 lebih besar dari F-tabe1 

= 2.3886. Dan nilai koefislen determinasi (R2 , 

ada1ah 0.61 dalam tingkat signifikansi < 1%. 

(2) Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa 

diduga recognition mempunyai pengaruh yang 

dominan terhadap Produktivitas tenaga kerja 

bagian produksi PD Sarana Bangunan Jawa Timur, 

unit Wi sma Karya, Unit Panti dan Unit Loka di 

Surabaya, ternyata juga terbukti, karena t 

hi tung Recognition = 5.365 dan lebih besar 

dari t-tabelnya = 2.671, dengan tingkat kesala
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han < 1%. Sedangkan besarnya sumbangan atau r2 

adalah 0.3700 atau 37% .• 

(3) 	 Responsibility, yaitu besarnya tanggung jawab 

yang dipercayakan kepada setiap tenaga ker ja, 

khususnya tentang penyelesaikan pekerjaan 

menempati urutan ke dua setelah Recognition. 

Hasil analisis menunjukkan t-hitung = 3.303 

lebih besar dari t-tabel = 2.671, dengan ting

kat kesalahan < 1%. Sedangkan besarnya sumbang 

an (r2 l= 0.1821 atau 18.21%. 

Urutan ke tiga Work itself, yaitu diberikan

nya pekerjaan yang menantang, dengan t-hitung = 

2.143 lebih besar dari t-tabel = 2.005, dengan 

tingkat kesalahan < 5%. Besarnya sumbangan (r2) = 

0.0857 atau 8.57%. Urut.an ke empat adalah Achieve

ment, yaitu memberikan kesempatan kepada setiap 

tenaga kerja untuk berprestasi, menunjukkan t 

hitung 0.574 dan yang terakhir Advancement, yaitu 

kesempatan berkembang bagi tenaga kerja, t-hitung

nya = 0.427. Keduanya t-hitungnya lebih keci1 dari 

t-tabe1nya. Besarnya sumbangan (r2) masing-masing 

0,67% dan 0,37%. 
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6.2 	Saran-Saran 

Beberapa saran dapat disampaikan, berkai tan 

dengan beberapa kesimpulan di atas. Antara lain: 

(1) 	 Pada kes impulan di atas, ternyata Recognition 

menduduki urutan utama, Responsibility pada 

urutan ke dua dan ke tiga adalah Work itself. 

Hal ini menunjukkan bahwa cara yang akan mem

berikan dampak keuntungan (nilai ekonomis) 

secara langsung kepada tenaga kerjalah yang 

dapat memberikan motivasi kerja. 

Dengan diberikan rasa tanggung jawab terhadap 

penyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak, maka 

akan menimbulkan rangsangan untuk bekerja lebih 

giat dan berprestasi dan selanjutnya secara 

langsung akan mendapat pengakuan prestasi atau 

penghargaan yang dapat berupa hadiah-hadiah. 

Sedangkan Achievement dan Advancement, merupa

kan suatu kondisi atau kesempatan yang memung

kinkan mereka dapat berkembang. 

Sebagian besar dari tenaga kerja bagian Produk

si memiliki tingkat pendidikan relatif rendah. 

Dalam BUMN, prospek tenaga kerja sangat diten

tukan oleh tingkat pendidikan formalnya. Berda

sarkan uraian tersebut, maka sebaiknya dalam 

memotivasi tenaga kerja, untuk meningkatkan 

Produktivitas hendaknya dengan cara memberikan 

----------...... .. 
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rangsangan-rangsangan atau menciptakan suasana 

kepada tenaga ker j a untuk berpacu berprestas i 

dan mendapat penghargaan atau imbalan. 

(2) 	 Melihat uraian-uraian tentang faktor Pemelihara 

di Dab V, di mana Gaji menurut para responden 

ternyata 78.4% menyatakan jelek. Artinya dengan 

kondisi gaji yang mereka terima, belum mampu 

mencukupi kebutuhannya, baik kwalitas atau 

kwantitasnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disarankan 

agar PD Sarana Bangunan Jawa Timur selalu 

berupaya untuk memperbaiki sistem upah dan 

gaji. Diharapkan dengan perbaikan tersebut, 

motivasi kerja dapat dipelihara, bahkan diting

katkan. 

(3) 	 Terhadap tenaga kerja yang berprestasi, di 

samping mempero1eh penghargaan atau imbalan, 

juga diberikan kemudahan dalam kenaikan pangkat 

atau golongan. Misalnya : Kenaikan pangkat yang 

dipercepat. 

(4) 	 Ukuran tentang standar produksi setiap tenaga 

ker ja hendaknya dijelaskan secara tegas, se

hingga setiap tenaga ker ja akan mudal! mengukur 

tingkat kemampuannya. 

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS Pengaruh Motivasi Kerja terhadap Produktivitas... Wikono




