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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi  dan 

Disiplin Kerja terhadap Prestasi Kerja karyawan di Rumah Makan Ayam 

Bebek Geprak Solo (ABGS) Kudus. Responden dalam penelitian ini 

berjumlah 50 karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, 

maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian statistik Motivasi terhadap Prestasi Kerja Karyawan di 

Rumah Makan ABGS Kudus menunjukkan nilai t hitung sebesar 2.194 

dan t tabel 1.678 ini berarti nilai t hitung lebih beasr dari t tabel 

(2.194>1.678) dengan p value (sig) sebesar 0.033, (lebih besar dari 0.05). 

Dengan demikian diambil kesimpulan bahwa variabel motivasi kerja 

berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi kerja karyawan di Rumah 

Makan Ayam Bebek Geprak Solo (ABGS)   Kudus. 

2. Hasil pengujian statistik Disiplin Kerja terhadap Prestasi Kerja karyawan 

di rumah makan ABGS Kudus menunjukkan nilai t hitung sebesar 5.663 

dan t tabel 1.678 ini berarti nilai t hitung lebih besar dari t tabel 

(5.663>1.678) dengan p value (sig) sebesar 0.00, (lebih kecil dari 0.05). 

Dengan demikian diambil kesimpulan bahwa variabel disiplin kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap prestasi kerja karyawan di rumah 

makan ABGS Kudus. 

3. Hasil pengujian statistik Motivasi Kerja dan Disiplin Kerja terhadap 

Prestasi Kerja Karyawan di Rumah Makan ABGS Kudus menunjukan F 

hitung sebesar 109.591 dengan F tabel sebesar 3,20 ini berarti nilai F 

hitung lebih besar daripada F tabel (109.591>3.20)dengan p value (sig) 

sebesar 0.00, yang lebih kecil dari 0.05.Dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan bahwa variabel motivasi kerja dan disiplin kerja secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan di 

Rumah Makan Ayam Bebek Geprak Solo (ABGS)  Kudusserta besaran 
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pengaruh kedua variabel adalah  81.6%. Secara keseluruhan dapat dilihat 

pada koefisien determinasi yang disesuaikan (adjustedRsquare) yaitu 

sebesar 0.816 yang menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas 

(Motivasi Kerjadan Disiplin Kerja) terhadap Prestasi Kerja sebesar 81.6% 

sisanya 18.4% yang dipengaruhi oleh variabel-variabel lain, misalnya 

Pengaruh Upah dan Pengalaman Kerja terhadap Prestasi Kerja di PT. 

Leo Agung Raya Semarang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian diatas, adapun saran untuk penelitian 

salanjutnya meliputi: 

1. Bagi Rumah Makan Ayam Bebek Geprak Solo (ABGS) Kudus 

Agar meningkatkan pemberian motivasi kerja bagi karyawan agar mampu 

mencapai visi dan misi dalam pencapaian prestasi kerja. Dan Sebaiknya 

untuk menumbuhkan tingkat kesadaran dan kedisiplinan bagi para 

karyawan untuk melakukan tugas yang telah dibebankan, maka sebaiknya 

diberikan motivasi agar setiap pegawai  memiliki tingkat  disiplin  kerja 

yang tinggi. Selain itu untuk mengendalikan kerja perlu juga diberikan 

sanksi-sanksi tegas bagi pegawai yang melanggar peraturan organisasi 

yang sudah ditetapkan. 

2. Bagi Penelitian selanjutnya 

Untuk penelian-penelitian selanjutnya hendaknya menggunakan variabel-

variabel lainnya yang dapat mempengaruhi prestasi kerja karyawan di 

Rumah Makan Ayam Bebek Geprak Solo (ABGS) Kudus, karena masih 

banyak variabel yang berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan di 

rumah makan ABGS Kudus. 

 

C. Penutup 

Segala puji bagi Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat, taufiq 

dan hidayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan 

penulisan skripsi ini. Sholawat teruntuk Rasulullah SAW yang telah 
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memberikan pelajaran kepada kita semua bagaimana menjadi pebisnis yang 

baik dan di ridhoi Allah SWT, semoga kita semua selalu mengikuti jejaknya 

Amin. 

Penulis menyadari sedalam-dalamnya bahwa skripsi ini masih jauh 

dari kata sempurna meskipun penlis sudah berusaha semaksimal mungkin. 

Hal ini disebabkan karena keterbatasan dan sangat dangkalnya pengetahuan 

yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis dengan rendah hati 

mengharapkan kritik dan saran yang membangun pembaca demi 

kesempurnaan dalam skripsi ini. 

Akhirnya tiada kata yang pantas keluar dari penulis selain memohon 

ampunan kepada Ilahi Robbi, atas segala kekurangan dan kesalahan penulis 

dan do’a penulis sendiri dan semua pihak umumnya yang benar-benar 

membutuhkannya. Amiin ya robbal alamin. 

 


