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BAB V 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi motivasi kerja bagian 

penjualan di PT. SMT Indosat Tbk Semarang. Pengambilan data dan informasi 

dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan wawancara kepada 6 responden 

yang merupakan karyawan bagian penjualan di PT. SMT Indosat Tbk Semarang. 

Penelitian ini menggunakan teknik Sampling jenuh dimana semua anggota 

populasi digunakan sebagai sampel penelitian. 

Berdasarkan penelitian mengenai indentifikasi motivasi kerja bagian penjualan di 

PT. SMT Indosat Tbk Semarang, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Usaha yang dilakukan PT. SMT Indosat Tbk Semarang dalam memotivasi 

karyawan termasuk kategori yang tinggi dimana hasil penelitian 

menunjukkan semua kategori kebutuhan motivasi kerja kepada karyawan 

bagian penjualan yaitu diatas 3,67. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa 

PT. SMT Indosat Tbk Semarang telah melakukan usaha-usaha  untuk 

memenuhi kebutuhan karyawan bagian penjualan baik need of 

achievement (kebutuhan berprestasi) seperti pemberian bonus setiap 

pencapaian target, need of affiliation (kebutuan berafiliasi) seperti 

memiliki hubungan yang baik dengan rekan kerja, konsumen maupun 

calon konsumen dan need of power (kebutuhan kekuasaan) seperti 

promosi jabatan.  
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2. Motivasi kerja menurut Mc.Clelland pada karyawan bagian penjualan di 

PT. SMT Indosat Tbk Semarang semua kategori kebutuhan memiliki 

kategori yang tinggi terhadap ketiga kebutuhan yaitu need of achievement 

(kebutuhan berprestasi), need of affiliation (kebutuan berafiliasi) dan need 

of power (kebutuhan kekuasaan). Jumlah skor rata-rata tertinggi yaitu need 

of achievement (kebutuhan berprestasi) dengan skor rata-rata 4,15 yang 

memiliki skor maksimum 4,30 dan skor minimum 4,00. Selanjutnya 

diurutan kedua yaitu need of affiliation (kebutuhan berafiliasi) dengan 

rata-rata skor 4,00 dengan memiliki skor maksimum 4,30 dan skor 

minimum  3,70. Kemudian diurutan ketiga atau yang terakhir yaitu need of 

power (kenutuhan kekuasaan) dengan skor rata-rata 3,90 yang memiliki 

skor maksimum 4,00 dan skor minimum 3,80. Artinya bahwa, karyawan 

memiliki kebutuhan yang utama yaitu need of achievement (kebutuhan 

berprestasi) dalam bekerja dibandingkan dengan dua kategori kebutuhan 

lainnya.  

3. Need of achievement (kebutuhan berprestasi) merupakan skor tertinggi 

yaitu 4,15 karena karyawan bagian penjulan PT. SMT Indosat Tbk 

Semarang bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam pencapaian 

target yang ditentukan perusahaan . Selanjutnya, para karyawan juga 

menikmati target menantang, dimana setiap tahun target yang diberikan 

akan  selalu meningkat dan para karyawan berusaha dalam pencapaian 

target tersebut dengan cara berkoordinasi atau berkonsultasi kepada atasan. 

Kemudian para karyawan dalam juga termotivasi dalam mendapatkan 
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kesempatan pelatihan dan pendidikan dalam bekerja yang berguna untuk 

menambah pengetahuan produk, perkembangan perusahaan, menciptakan 

ide kreatif dalam  menghadapi kompetitor atau pesaing pasar. Dari ketiga 

indikator tersebut dapat dikatakan bahwa karyawan bagian penjualan  

mempunyai target yang harus dicapai dan karyawan membutuhkan untuk 

mendapatkan bonus dari pencapaian target. Bonus tersebut berupa materi 

sehingga karyawan memiliki kepuasan dari dalam diri karyawan. Oleh 

karena itu, perusahaan tetap memberikan bonus yang layak setiap 

bulannya sesuai dengan target yang sudah dicapai karyawan untuk terus 

memotivasi dan meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja. 

Saran 

1. Bagi PT. SMT Indosat Tbk Semarang 

Setelah melakukan penelitian mengenai indentifikasi motivasi kerja 

karyawan bagian penjualan di PT. SMT Indosat Tbk Semarang dapat 

diketahui maka perlunya mempertahankan motivasi kerja di PT. SMT 

Indosat Tbk Semarang. Oleh karena itu peneliti memberi saran sebagai 

berikut: 

Untuk mempertahankan motivasi kerja sebaiknya PT. SMT Indosat Tbk 

Semarang tetap memberikan penghargaan kepada karyawan-karyawan 

yang berprestasi seperti bonus yang diberikan setiap bulan sesuai dengan 

pencapian  target karyawan. Selain itu PT. SMT Indosat TBK Semarang 

juga tetap  memberikan kesempatan pendidikan, pelatihan dan seminar 
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kepada karyawan bagian penjualan untuk meningkatkan kualitas diri yang 

secara langsung berguna untuk perkembangan perusahaan. 

2. Bagi Akademisi 

Untuk melakukan penelitian selanjutnya, teori motivasi kerja menurut 

Mc.Clelland dapat membantu dalam penelitian kepada karyawan bagian 

penjualan  karena teori motivasi kerja menurut Mc.Clelland dapat 

mengetahui kebutuhan utama apa yang paling dibutuhkan karyawan dalam 

bekerja. Teori penelitian ini dapat digunakan baik di perusahaan 

telekomunikasi maupun perusahaan lain seperti di perbankan. 
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