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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kemampuan di CV Gufi dilihat dari dimensi-dimensinya yang terdiri dari 

Pengetahuan, dan Keterampilan. Menunjukkan bahwa tinggkat kemampuannya tinggi 

akan tetapi belum optimal termasuk kategori tinggi, dengan dimensi yang paling 

tinggi adalah pengetahuan dan dimensi yang paling rendah adalah keterampilan. 

2. Motivasi kerja pada karyawan Departemen Operasional  CV Gufi dilihat dari dimensi-

dimensinya, kebutuhan berprestasi (need for achievement), kebutuhan kekuasaan 

(need for power), dan kebutuhan berafiliasi (need for affiliation) sudah cukup kuat, 

dengan dimensi yang paling tinggi adalah kebutuhan berafiliansi dan dimensi yang 

paling rendah adalah kebutuhan kekuasaan. 

3. Kinerja karyawan pada karyawan Departemen Operasional  CV Gufi yang dilihat dari 

dimensi-dimensinya yang terdiri dari: Kualitas Kekerjaan (Quality of work), Kuantitas 

kerjaan (Quantity of work performed), Efektivitas hubungan interpersonal 

(Interpersonal effectiveness), dan Kompetensi (Competencies). Menunjukkan bahwa 

kinerja karyawan termasuk dalam kategori baik, dengan dimensi yang paling tinggi 

adalah kualitas kerja (Quantity of work performed) dan dimensi yang paling rendah 

adalah Kompetensi (Competencies).  

4. Kemampuan dan motivasi kerja memiliki tinggkat pengaruh yang positif yang tinggi 

terhadap kinerja karyawan CV Gufi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kemampuan dan motivasi kerja karyawan CV Gufi maka akan semakin tinggi pula 

kinerja karyawan di CV Gufi. 

5. Kemampuan mempunyai pengaruh positif yang sangat reandah terhadap kinerja 

karyawan di CV Gufi. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kemampuan, maka semakin tinggi pula kinerja karyawan. 

6. Motivasi kerja mempuanyai pengaruh positif yang tinggi terhadap kinerja karyawan di 

CV Gufi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi motivasi kerja, maka akan 

semakin tinggi pula kinerja karyawan.  
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5.2  Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian , maka penulis merekomendasikan beberapa hal 

mengenai pengaruh kemampuan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di CV 

Gufi, yaitu: 

1. Kemampuan karyawan di CV Gufi dapat dioptimalkan dengan cara meningkatkan 

keterampila karyawann di perusahaan, hal ini dapat ditingkatkan dengan 

memberikan pelatihan mengenai ketepatan dalam menyelesaikan tugas, kecepatan 

dan kecermatan dalam menyelesaikan tugas,  sehingga karyawan memiliki 

keterampilan yang tinggi. 

2. Motivasi kerja karyawan CV Gufi dapat dioptimalkan dengan cara meningkatkan 

kebutuhan berprestasi, hal ini dapat ditingkatkan dengan  pemberian motivasi kerja 

dalam bentuk seminar motivasi kerja untuk  mengerjakan tugas, motivasi untuk 

mengerjakan tugas yang berorientasi pada hasil kerja yang baik, motivasi 

keunggulan dalam bekerja dengan cara memberikan reward, dan motivasi dalam 

mengerjakan tugas tepat waktu. 

3. Kinerja karyawan di CV Gufi dapat ditingkatkan pada aspek kompetensi 

(competencies) dengan cara meningkatkan pengetahuan karyawan tentang pekerjaan 

sehingga karywan tidak lagi melakukan kesalahan dalam melakukan pekerjaan, 

meningkatkan pelatihan untuk meingkatkan keterampilan karyawan sehingga 

produksi barang cacat atau barang reject menurun, dan meningkatkan kemampuan 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat selesai tepat 

waktu. 

4. Kemampuan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, maka penulis 

merekomendasikan agar perusahaan terus meningkatkan kemampuan dengan cara 

terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan pelatihan yang diadakan 

oleh perusahaan sehingga kemampuan karyawan meningkat dan kinerja karyawan 

juga akan meninggkat, tujuan perusahaan juga dapat dicapai.  

5.  Motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, maka penulis 

merekomendasikan agar perusahaan terus meningkatkan motivasi kerja yang 

dimiliki oleh karyawan dengan diadakannya seminar-seminar motivasi yang dapat 

meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga karyawan memiliki motivasi kerja 

yang tinggi dan kinerja karyawan juga dapat dioptimalkan. 
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6. Hasil penelitian menyatakan bahwa kemampuan dan motivasi kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan, maka penulis merekomendasikan agar CV Gufi 

mempertahankan dan lebih meningkatkan kinerja karyawan dengan cara 

meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja karyawan agar perusahaan memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul demi perkembangan dan 

kemajuan perusahaan  

 


