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BAB V 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh 

Upah dan Kompensasi non Finansial terhadap Kinerja 

Karyawan di KSPPS Made Demak. Responden dalam 

penelitian ini berjumlah 38 orang. Berdasarkan hasil 

analisis statistik yang telah dilakukan, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian dibuktikan dari hasil olah data, 

menunjukkan ada pengaruh antara upah (X1) terhadap 

kinerja karyawan (Y). Di buktikan bahwa nilai thitung > 

ttabel (4.803 >2,030) dengan nilai signifikasi 0,000<0,05. 

Yang berarti H1 diterima hasilnya adalah positif, artinya 

semakin dinaikkannya gaji/upah  maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan.  

2. Hasil penelitian dibuktikan dari hasil olah data, 

menunjukkan ada pengaruh antara kompensasi non 

finansial (X2) terhadap kinerja karyawan (Y). Di 

buktikan bahwa nilai thitung > ttabel (4.719 > 2,030) 

dengan nilai signifikasi 0,003<0,05. Yang berarti H2 

diterima hasilnya adalah positif, artinya semakin 

besarnya kompensasi non finansial maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Berdasarkan hasil analisis data, menunjukkan bahwa 

variabel upah (X1), kompensasi non finansial (X2) 

secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

(Y). Di buktikan bahwa nilai fhitung>ftabel (50.130 > 3,27) 

dengan tingkat signifikasi 0,000. Karena signifikasi 

jauh lebih kecil dari 0,05, dan fhitung>ftabel, Maka hal ini 

berarti bahwa hipotesis terakhir (H3) diterima, maka 

artinya semakin ditingkatkannya upah dan kompensasi 

non finansial maka kinerja karyawan akan semakin 

baik. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan 

yang menimbulkan gangguan terhadap hasil penelitian, dan 

kekurangan terhadap hasil penelitian ini. keterbatasan yang 

terdapat dalam penelitian ini antara lain mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Keterbatasan referensi tentang penelitian ataupun riset 

sebelumnya,   sehingga mengakibatkan penelitian ini 

memiliki banyak kelemahan, baik dari segi hasil 

penelitian maupun pada analisisnya. 

2. Keterbatasan tentang sampel yang digunakan hanya 38 

responden, sehingga peneliti kurang maksimal dalam 

menyebar angket/ kuesioner. 

 

C. Saran 

Peneliti memberikan saran untuk penelitian 

mendatang, antara lain: 

1. Bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian 

dengan topik yang sama disarankan untuk 

menyempurnakan penelitian misalnya menambahkan 

variabel-variabel di luar penelitian ini. Mengingat 

kemampuan yang dimiliki dalam menerangkan masih 

terbatas. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

bagi penelitian selanjutnya untuk bidang yang sama. 

 

D. Penutup 

Demikian akhir dari tulisan ini dan tidak lupa 

dengan mengucapkan syukur  Alhamdulillah atas kehadirat 

Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan 

taufik Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan 

skripsi ini 

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini 

masih jauh dari kesempurnaan dan peneliti berharap apa 

yang menjadi kelemahan dalam penelitian ini dapat 

dimaklumi. Sehingga peneliti sangat mengahrapkan kritik 

dan saran untuk perbaikan selanjutnya. Harapan peneliti, 
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mudah-mudahan skripsi ini bisa memberikan manfaat dan 

kontribusi positif bagi peneliti maupun bagi pembaca pada 

umumnya, dan khususnya bagi peneliti dimasa yang akan 

datang. Aamin Yaa Rabbal ‘Alamin. 


