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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan teori, hasil penelitian, dan pengujian analisis 

regresi linear berganda yang dilakukan mengenai pengaruh technical skill dan 

kompensasi non finansial terhadap kinerja karyawan Pabrik Sepatu Garsel 

Cibaduyut dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gambaran  technical skill  karyawan Pabrik Sepatu Garsel Cibaduyut 

berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang 

tertinggi hingga terendah. Gambaran mengenai technical skill karyawan 

Pabrik Sepatu Garsel Cibaduyut dapat dilihat dari dimensi-dimensinya 

yang terdiri dari, (1) kemampuan dalam bidang membuat produk, (2) 

kemampuan analitis, dan (3) kemampuan menggunakan peralatan. 

Dimensi kemampuan dalam bidang membuat produk merupakan dimensi 

yang memiliki penilaian paling tinggi, sedangkan dimensi yang memiliki 

penilaian paling rendah adalah kemampuan menggunakan peralatan.  

2. Gambaran kompensasi non finansial Pabrik Sepatu Garsel Cibaduyut 

beradapada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang tertinggi 

hingga terendah. Gambaran mengenai kompensasi non finansial Pabrik 

Sepatu Garsel Cibaduyut dapat dilihat dari dimensi-dimensinya yang 

terdiri dari, (1) achievement, (2) recognition dan (3) responsibility. Dimensi 

yang memiliki penilaian paling tinggi yaitu achievement.  Sedangkan dimensi 

yang memiliki penilaian paling rendah adalah recognition.  

3. Gambaran kinerja karyawan karyawan Pabrik Sepatu Garsel Cibaduyut 

berada berada pada kategori baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi yang 

tertinggi hingga terendah. Gambaran mengenai kinerja karyawan Pabrik 

Sepatu Garsel Cibaduyut dapat dilihat dari dimensi-dimensinya yang 

terdiri dari, (1) quantity, (2) quality, (3) timeliness, (4) cost effectiveness, 

(5) need for supervision, dan (6) interpersonal impact. Dimensi yang 
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memiliki penilaian paling tinggi yaitu quantity. Sementara dimensi yang 

memiliki penilaian paling rendah adalah cost effectiveness.  

4. Technical skillmempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik technical skill yang dimiliki 

oleh karyawan, maka semakin baik pula kinerja karyawan tersebut. 

5. Kompensasi non finansialmempunyai pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Hal ini menujukan bahwa semakin baik kompensasi non 

finansial yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, maka semakin 

baik pula kinerja karyawan tersebut. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal 

mengenai technical skill dan kompensasi non finansial yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawan, yaitu sebagai berikut: 

1. Technical skill karyawan Pabrik Sepatu Garsel Cibaduyut  dapat 

ditingkatkan dengan adanya pelatihan kerja. Terutama dalam hal 

kemampuan menggunakan peralatan, selain dengan adanya pelatihan, 

perusahaan harus memberian arahan atau petunjuk untuk menggunakan 

atau mengoperasikan peralatan kerja yang baik dan benar sesuai dengan 

prosedur kerja yang berlaku pada perusahaan. Selain itu, perusahaan juga 

harus melakukan pengawasan secara berkala dengan baik kepada setiap 

karyawan di Pabrik terutama dalam hal kemampuan menggunakan 

peralatan kerja seperti, menggunakan mesin penyesetan (skiving) bahan 

kulit, menggunakan mesin jahit (sewing), dan menggunakan mesin lasting. 

Keterampilan teknis (technical skill) memainkan peran penting di dalam 

memproduksi produk yang memang harus dihasilkan perusahaan. 

Keterampilan teknis sangat dibutuhkan oleh karyawan di tingkatan 

manajemen bawah dan menengah serta kurang penting tingkatan 

manajemen puncak. Individu di tingkat atas tergantung pada pengikut 

yang terampil untuk mengatasi masalah teknis dari kegiatan operasional 
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perusahaan Hal tersebut jika diperbaiki dan ditingkatkan akan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Kompensasi non finansial karyawan Pabrik Sepatu Garsel Cibaduyut dapat 

ditingkatkan pada aspek pengakuan (recognition). Perusahaan seharusnya 

memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk mengikuti/terlibat 

dalam rapat, memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk 

menjadi anggota tim kerja (teamwork), dan memberikan kartu anggota 

(membership)kepada karyawan. Kurangnya pengakuan (recognition) telah 

dianggap sebagai salah satu alasan utama seorang karyawan untuk bekerja 

kurang baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan memainkan peran 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Pengakuan yang baik 

dapat  berkontribusi dalam menciptakan kepuasan karyawan dan kesediaan 

karyawan untuk belajar dan meningkatkan keterampilan mereka dalam 

bekerja. Hal tersebut jika ditingkatkan dapat meningkatkan motivasi 

seseorang serta dapat mengubah sikap seseorang di tempat kerja yang 

dengan sendirinya membawa perubahan positif dalam lingkungan dan juga 

meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Kinerja karyawan Pabrik Sepatu Garsel Cibaduyut dapat ditingkatkan pada 

aspek cost effectiveness dengan cara perusahaan harus lebih 

memperhatikan faktor-faktor yang berpotensi untuk dapat meningkatkan 

cost effectiveness. Seperti faktor, (1)  personal factor, perusahaan harus 

mengetahui terlebih dahulu tingkat keterampilan, kompetensi yang 

dimiliki, motivasi dan komitmen individu, (2) leadership factor, 

perusahaan harus mengetahui seberapa besar dorongan dan dukungan yang 

diberikan manajer atau team leader kepada karyawan, (3) team factor, 

perusahaan harus mengetahui kualitas dukungan yang diberikan rekan 

kerja, (4) contextual/situasional factor, perusahaan harus mengetahui 

tingginya tingkat tekanan lingkungan internal dan eksternal yang dirasakan 

oleh karyawan. Cost effectiveness sangatlah perlu, sebab dengan cost 

effectiveness akan diketahui seberapa jauh kemampuan karyawan dalam  
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memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada di perusahaan dan 

meningkatkan kinerjanya. 

4. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa technical skill berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan, dengan demikian penulis merekomendasikan 

supaya perusahaan terus memperbaiki dan meningkatkan technical skill 

yang dimiliki karyawan, dengan memberikan pelatihan  dan arahan atau 

petunjuk untuk menggunakan atau pengoperasian peralatan kerja yang 

baik dan benar sesuai dengan prosedur kerja yang berlaku pada 

perusahaan, agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Dengan semakin 

baik technical skill yang dimiliki oleh karyawan, maka semakin baik pula 

kinerja karyawan tersebut. 

5. Hasil penelitian menyatakan bahwa kompensasi non finansial berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, dengan demikian penulis 

merekomendasikan supaya perusahaan terus meningkatkan kompensasi 

non finansial yang diberikan kepada karyawan. Dengan kompensasi non 

finansial yang semakin baik maka akan berkontribusi dalam menciptakan 

kepuasan karyawan dan kesediaan karyawan untuk belajar dan 

meningkatkan keterampilan mereka dalam bekerja sehingga meningkat 

kinerja karyawan tersebut. 

 


