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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang didapat pada 

motivasi, pelatihan dan hubungan rekan kerja terhadap kinerja downline pada 

High Desert Ketapang maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai 

berikut :  

1. Kategori motivasi downline High Desert Ketapang adalah tinggi. 

2. Kategori pelatihan downline High Desert Ketapang adalah tinggi. 

3. Kategori hubungan rekan kerja downline High Desert Ketapang adalah 

baik. 

4. Kategori kinerja downline High Desert Ketapang adalah tinggi. 

5. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara motivasi terhadap kinerja 

downline pada downline High Desert Ketapang. 

6. Tidak ada pengaruh yang signifikan antara pelatihan terhadap kinerja 

downline pada downline High Desert Ketapang. 

7. Ada pengaruh yang signifikan antara hubungan rekan kerja terhadap 

kinerja downline pada downline High Desert Ketapang. 

8. Ada pengaruh yang signifikan antara motivasi, pelatihan dan hubungan 

rekan kerja terhadap kinerja downline pada downline High Desert 

Ketapang.  
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5.2 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya High Desert Ketapang memperbaiki cara dalam motivasi 

downline, khususnya downline yang dapat memenuhi target penjualan tiap 

bulannya dengan cara lebih meningkatkan kebutuhan Existence Needs  

yaitu bonus diterima oleh downline dengan memberikan bonus yang 

menarik yang dapat memicu downline untuk dapat meningkatkan kinerja,  

misalnya jika downline dapat memenuhi target penjualan yang diberikan, 

maka downline tersebut mendapatkan bonus produk High Desert. 

Kemudian, menambah motivasi downline dalam hal Related Needs serta 

Growth Needs, sehingga kinerja downline dapat meningkat dan bekerja 

secara maksimal. 

2. Sebaiknya High Desert Ketapang memperbaiki program pelatihan yang 

diberikan kepada downline, dengan cara lebih dekat kepada downline  

yang belum memahami dengan adanya pelatihan. Dengan cara diberikan 

konsultasi oleh upline kepada downline dalam mempelajari materi apa saja 

yang diperlukan dalam pengembangan bisnis High Desert, sehingga jika 

downline dapat memahami pelatihan dengan baik maka dapat 

meningkatkan atau mengembangkan usaha High Desert Ketapang. 

3. Sebaiknya High Desert Ketapang dapat mempertahankan hubungan rekan 

kerja downline dengan cara berkomunikasi yang baik antara atasan 
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(upline) dan bawahan (downline). Sehingga semakin hubungan rekan kerja 

baik maka kinerja downline yang diberikan downline juga akan baik.  

4. Sebaiknya High Desert Ketapang dapat mempertahankan kinerja downlne, 

khususnya downline yang memiliki potensi atau kemampuan dalam 

meningkatkan bisnis High Desert, misalnya downline yang memenuhi 

target penjualan setiap bulannya dengan cara memperbaiki cara motivasi 

yang diberikan, misalnya memberikan dorongan atau masukkan kepada 

downline agar downline dapat memperbaiki kinerja yang kurang, dan 

memberikan bonus yang menarik kepada downline yang memiliki 

kemampuan dalam penjualan,  kemudian memperbaiki program pelatihan 

yang dapat menarik downline untuk ikut serta dalam pelatihan tersebut, 

serta mempertahankan hubungan rekan kerja yang baik antara upline dan 

downline, sehingga semakin tinggi motivasi, pelatihan dan hubungan 

rekan kerja maka kinerja downline yang diberikan juga akan meningkat. 

 

 

 

 

 

 

 


