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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Bagian ini merupakan kesimpulan dari hasil analisis dan 

pembahasan pada bab sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 

apakah kepuasan kerja dan motivasi dapat memediasi hubungan antara 

financial reward terhadap kinerja manajerial, serta menguji apakah 

kepuasan kerja dan motivasi memediasi hubungan antara nonfinancial 

reward terhadap kinerja manajerial.  

Berdasarkan analisis dan pembahasan dari hasil penelitian ini, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima karena 

kepuasan kerja dan motivasi memediasi hubungan financial 

rewardterhadap kinerja manajerial.  

2. Hipotesis kedua dalam penelitian ini juga diterima karena 

hasil diterima secara signifikan bahwa kepuasan kerja dan 

motivasi memediasi hubungan nonfinancial reward 

terhadap kinerja manajerial. 
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5.2. Saran 

 Kesimpulan pada penelitian ini adalah financial reward yang 

diberikan kepada manajer ternyata memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

dan motivasi manajer dan akan berdampak pada kinerja yang akan 

dihasilkan. Perusahaan harus memperhatikan financial reward yang 

diberikan untuk manajer. Dalam hal gaji termasuk dalam skala sedang di 

mana manajer merasa gaji yang diterima belum memotivasi, dan dalam 

pemberian asuransi keselamatan kerja masih kurang karena manajer 

merasa bahwa belum merasa aman dengan pemberian asuransi yang 

diberikan. Gaji dan asuransi yang diberikan perusahaan kepada manajer 

masih dapat ditingkatkan agar sesuai dengan apa yang diharapkan 

manajer. 

 Seorang manajer tidak hanya membutuhkan reward berupa uang, 

melainkan manajer membutuhkan reward nonfinancial seperti pengakuan, 

pencapaian, kesempatan belajar, kenaikan jabatan, dll. Dalam pemberian 

kesempatan pelatihan termasuk dalam skala tinggi tetapi manajer masih 

merasa kurang adanya kesempatan pelatihan, saran untuk perusahaan 

sebaiknya masih dapat ditingkatkan pemberian kesempatan pelatihan 

untuk manajer sehingga manajer dapat meningkatkan kemampuannya. 

Nonfinancial reward juga memiliki pengaruh terhadap kepuasan dan 

motivasi manajer. Dengan perusahaan memberikan kesempatan belajar, 

kenaikan jabatan, maka manajer akan merasa diperhatikan oleh 

perusahaan untuk berkembang yang akan membuat manajer merasa puas 
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dan termotivasi sehingga akan berdampak pada kinerjanya. Saran dari 

peneliti adalah perusahaan harus memberikan reward financial sesuai 

dengan kinerja yang dihasilkan manajer agar manajer merasa hasil 

kerjanya dihargai.  

Selain itu memperhatikan juga nonfinancial reward nya karena 

seorang manajer memerlukan pengakuan dari perusahaan atas hasil 

kerjanya, dan juga kesempatan belajar karena seorang manajer harus dapat 

berkembang yang akan membuat manajer memberikan kinerja yang lebih 

baik lagi untuk perusahaan. 

 5.3 Keterbatasan Penelitian 

  Berdasarkan pemaparan bab – bab sebelumnya, terdapat 

keterbatasan penelitian. Keterbatasan pada penelitian ini adalah kurangnya 

variasi sektor indrustri yang mau berpartisipasi dalam penelitian. 
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