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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang didapat dalam eksperimen dan penelitian 

ini, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Saat individu tida diberi insentif apapun dan dihadapkan dalam 

kondisi makna kerja yang tinggi (high meaning) akan memiliki kinerja 

yang lebih optimal dibandingkan dalam makna kerja rendah (low 

meaning), Karena individu menjadi memiliki motivasi intrinsik yang 

tinggi pula yang mendorongnya berkinerja maksimal. 

2. Individu akan memiliki kinerja yang tidak berbeda saat dalam kondisi 

makna kerja tinggi (high meaning) dan diberi insentif moneter (uang) 

atau non-moneter (pengakuan) karena individu sudah memiliki 

kondisi makna kerja yang tinggi (high meaning) yang merupakan 

motivasi secara intrinsik sehingga adanya motivasi ekstrinsik berupa 

insentif tidak cukup mampu untuk meningkatkan kinerja lebih optimal 

lagi. 

3. Individu akan memiliki kinerja yang berbeda saat dalam kondisi 

makna kerja rendah (low meaning) dan diberi insentif moneter (uang) 

atau insentif non-moneter (pengakuan). Karena dalam kondisi makna 

kerja rendah (low meaning), individu memiliki motivasi intrinsik yang 

rendah pula dan perlu adanya dorongan dari luar yaitu berupa insentif 
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moneter yang menunjukkan efektifvitasnya dalam meningkatkan 

kinerja pada kondisi low meaning pada penelitian ini. 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, menjadi penting bagi perusahaan 

untuk memperhatikan kesesuaian antara insentif yang diberikan dan makna 

yang dirasakan para pegawai untuk meningkatkan kinerja individu. 

1. Pada perusahaan yang memberikan tugas yang berpengaruh 

terhadap perusahaan atau pekerjaan yang dirasakan pegawai 

memiliki makna yang tinggi (high meaning) berdasarkan 

penelitian, perusahaan sudah cukup dalam memberikan gaji tetap 

saja tanpa adanya tambahan insentif yang justru tidak mampu 

untuk meningkatkan kinerja.  

2. Pada perusahaan yang memberikan tugas yang kurang berpengaruh 

terhadap perusahaan atau pekerjaan yang dirasakan pegawai 

memiliki makna kerja yang rendah (low meaning), berdasarkan 

penelitian, kinerja akan lebih optimal bila diberi insentif berupa 

moneter atau uang. 

5.3. Keterbatasan Penelitian 

Penambahan variabel gender bisa diterapkan untuk peneliti 

selanjutnya untuk mengetahui adanya perbedaan kinerja antara pria dan 

wanita yang dapat menghasilkan hasil kinerja yang berbeda pula serta 

penambahan jenis insentif non-moneter yang efektif dalam meningkatkan 

kinerja karena diketahui bahwa insentif non-moneter memiliki berbagai 
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bentuk selain pengakuan sehingga kita bisa mengetahui bentuk insentif 

yang lebih efektif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


