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BAB 5  

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan pada hasil penelitian yang sudah dibahas pada Bab 4, 

maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1. Variabel pelatihan terbukti berpengaruh positif terhadap variabel 

kinerja karyawan pada pekerja di BNI Surabaya. Membuktikan 

bahwa dengan adanya pemberian pelatihan dapat membantu 

pekerja dalam meningkatkan kemampuannya, sehingga kinerja 

karyawan juga dapat meningkat. 

2. Variabel kompensasi terbukti berpengaruh positif terhadap 

variabel kinerja karyawan pada pekerja di BNI Surabaya. 

Membuktikan bahwa dengan adanya pemberian kompensasi oleh 

perusahaan kepada pekerja juga dapat membantu pekerja untuk 

dapat meningkatkan kinerjanya dalam perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Selama melakukan penelitian ini, peneliti merasakan beberapa 

keterbatasan. Karena penelitian ini terjadi ketika pandemi COVID-19. Sehingga 

akibat dari pandemi tersebut, beberapa bank tidak dapat menerima penyebaran 

kuesioner secara langsung, yang dimana hal tersebut mengakibatkan penelitian 

ini tidak dapat berjalan semestinya terutama dalam hal penyebaran kuesioner, 

yang seharusnya dilakukan langsung pada bank dan berganti menjadi 

membagikannya secara personal melalui whatsapp atau pesan di instagram. 

Waktu tunggu agar kuesioner mendapatkan jumlah responden yang diinginkan 

juga akhirnya sangat lama, dan peneliti juga harus mencari cabang bank lainnya 

bila cabang yang bersangkutan tidak berkenan untuk dibagikan kuesioner. 
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5.3 Saran 

5.3.1 Saran Akademis 

Walau terdapat banyak kekurangan, namun penelitian ini diharapkan 

dapat membantu untuk para peneliti manajemen sumber daya manusia 

berikutnya yang meneliti mengenai pelatihan, kompensasi, dan kinerja 

karyawan pada bank lainnya. Dengan demikian dapat membentuk dan 

mengembangkan berbagai variabel lainnya pula. 

5.3.2 Saran Praktis 

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diberikan saran-saran 

untuk rekomendasi sebagai berikut : 

1. Pada variabel pelatihan, nilai tertinggi ada pada pernyataan “materi 

pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan saya”. Berarti bahwa 

pelatihan yang diberikan BNI kepada pekerjanya sesuai dengan apa yang 

dibutuhkan oleh pekerjanya. Sehingga dengan demikian pekerja dapat 

berkembang di BNI dengan baik, dan dapat meningkatkan kinerjanya 

dalam perusahaan. Indikator terendah dalam variabel ini ada pada 

pernyataan “trainer memberikan perhatian pada kemampuan setiap 

karyawan”. Berdasarkan hasil menunjukan bahwa variabel memberikan 

perhatian terhadap kemampuan memilki hasil yang rendah, sehingga 

apabila BNI ini meningkatkan kualitas pelatiahan maka BNI dapat 

memberikan trainer yang mampu memberikan arahan sekaligus perhatian 

lebih atas setiap kemampuan yang dimiliki setiap karyawan yang mengikuti 

pelatihan. Sehingga dengan begitu pelatihan yang diberikan oleh trainer 

juga dapat dengan mudah diserap dan dipahami oleh karyawan, karena 

mereka diberikan perhatian khusus dan di dampingi secara khusus oleh 

trainer yang ada. 

2. Pada variabel kompensasi, nilai tertinggi ada pada pernyataan “perusahaan 

memberikan fasilitas kerja yang nyaman di tempat kerja”. Berarti bahwa 
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BNI memberikan kenyaman kepada pekerjanya juga dengan melalui 

fasilitas kerja yang ada di dalamnya. Indikator terendah ada pada 

pernyataan “perusahaan memberikan upah lembur di luar jam kerja sesuai 

dengan peraturan yang ada”. Berdasarkan hasil menunjukan bahwa 

variabel memberikan upah lembur di luar jam kerja memilki hasil yang 

rendah, sehingga apabila BNI ingin meningkatkan kinerja karyawan maka 

BNI dapat memberikan upah lembur di luar jam kerja.  

3. Pada variabel kinerja karyawan, nilai tertinggi ada pada pernyataan “saya 

mampu bekerjasama dengan rekan kerja secara baik”. Berarti bahwa 

seluruh pekerja di BNI dapat membangun relasi yang baik satu dengan 

lainnya, sehingga pekerja dapat bekerjasama satu dengan lainnya dengan 

baik. Indikator terendah dalam variabel ini ada dalam pernyataaan “saya 

dapat mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan atasan dengan 

tepat dan cepat”. Berarti bahwa pekerja masih belum dapat mengerjakan 

pekerjaan yang diberikan kepada pekerja dengan tepat dan cepat, sehingga 

dengan demikian peneliti berikutnya dapat menggantikan pernyataan 

tersebut dengan pernyataan lainnya. 
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