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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan Penelitian 

Dari data primer yang diperoleh dari penyebaran kusioner maka dilakukan 

pengujian reliabilitas untuk mengetahui bahwa jawaban responden terhadap 

pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Dan dilakukan pengujian validalitas 

untuk mengukur sah tidaknya suatu kuisioner. Hasil dari uji reliabilitas dan 

validitas menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam setiap variabel reliable 

dan valid. 

Dalam uji asumsi klasik yang meliputi uji multikolineiritas, uji 

heterokedastisitas, dan uji normalitas menunjukkan bahwa dalam model regresi 

tidak ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas dan tidak terjadi 

heterokedastisitas serta memiliki distribusi normal. 

Dari pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Hasil penelitian dari  industri skala besar membuktikan bahwa motivasi  

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dilihat dari hasil perhitungan 

t hitung sebesar 3,462 > 2,055 dengan taraf signifikansi sebesar 0,001< 

0,005. Bisa dilihat dari aspek ergonomic macro, dimana disebutkan bahwa 

komponen paling utama dalam sebuah perusahaan atau industri adalah 

pekerja atau sumber daya manusia.  Untuk itu saran yang dapat saya berikan  

untuk industri kategori skala industri besar membutuhkan motivasi untuk 

mengahdapi persaingan global, maka dengan itu motivasi dapat 

meningkatkan kinerja karyawan yang professional dalam berbagai bidang, 

ketetapan pencapaian target penyelesaian dan ketetapan waktu yang dilalui 

dengan kemampuan dan ketrampilan teknis, serta diberikannya kesempatan 

dan kebebasan untuk mengapresiasikan semus potensi dan bakat yang perlu 

dilakukan diindustri batik saat ini maupun waktu yang akan datang.
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2. Hasil penelitian dari industri skala menengah membuktikan bahwa motivasi 

kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan t hitung sebesar 12,181 > 2,144 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,000 < 0,005. Bisa dilihat dari aspek ergonomic macro, dimana disebutkan 

bahwa komponen paling utama dalam sebuah perusahaan atau industri adalah 

pekerja atau sumber daya manusia.  Untuk itu saran yang dapat saya berikan 

untuk industri kategori skala menengah lebih memperhatikan program kerja 

tentang evaluasi kerja yang dapat menambah peningkatan prestasi kerja. 

Misalnya, mengadakan pelatihan kerja sama dalam tim agar dapat mengasah 

kemampuan untuk menciptakan suatu kreatifitas baru agar tujuan industri 

batik tercapai sesaui dengan target yang telah ditetapkan. 

3. Hasil penelitian dari industri skala kecil membuktikan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

perhitungan t hitung sebesar 6,682  > 2,446 dengan taraf signifikansi sebesar 

0,001 < 0,005. Bisa dilihat dari aspek ergonomic macro, dimana disebutkan 

bahwa komponen paling utama dalam sebuah perusahaan atau industri adalah 

pekerja atau sumber daya manusia.  Untuk itu saran yang dapat saya berikan 

untuk industri skala kecil industri memerlukan kontribusi dari para 

karyawannya, yang dapat berperan menjadi pelaku aktif agar industri batik 

dapat berkembang dan mampu bersaing. Untuk mencapai hal tersebut 

industri batik skala kecil dituntut untuk seslalu disiplin menaati peraturan dan 

kebijakan industri agar dapat menghasilkan kinerja yang tinggi yang pada 

akhirnya semua karyawan akan memberikan kontribusi bagi perusahaan. 
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1.2 Keterbataan Penelitian 

Keterbatasan dalam penelitaian ini secara khusus diperoleh sebagai berikut : 

Keterbatasan yang bersasal dari variabel kualitas SDM dan kinerja karyawan. 

Dalam hal ini diperoleh dari hasil jawaban responden sangat bersifat subjektif. 

Untuk memperkecil subjektifitas ukuran kinerja dan kualitas SDM, maka 

variabel kinerja dan kualitas SDM diukur dengan kinerja rill yang berasal dari 

wawancara kepada pemilik atau yang bertanggung jawab terhadapat industri 

batik tersebut. Yang meliputi ketetapan waktu, kaulitas dan kuantitas yang 

dihasilkan dari masing masing karyawan. 

 

1.3 Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Dalam melakukan penelitian tentang kinerja karyawan di industri batik 

sebaiknya lebih menekankan lagi variabel – variabel yang digunakan dalam 

penelitian. 

2. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk memperhatikan aspek- aspek 

yang terkait tentang bagaimana cara meningkatkan kinerja pengrajin batik. 

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan lebih menekankan pada variabel 

motivasi kerja karena dalam bekerja sebuah karyawan harus mempunyai 

motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan secara tepat waktu. 

4. Adanya penambahan musik atau lagu dalam bekerja tujuannya yaitu untuk 

mengurangi kejenuhan dalam bekerja dan menambah konsentrasi saat 

melakukan pekerjaan. 

5. Bagi Penelitian Selanjutnya dari hasil uji R
2
 menunjukkan masih ada variabel 

lain yang harus diperhatikan dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian lebih 

lanjut, henmdaknya lebih menambah variabel lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan, karena dengan semakin baik kinerja karyawan maka akan 

berpengaruh baik juga bagi perusahaan. 
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