
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya dapat disimpulkan mengenai 

pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, dan motivasi terhadap kinerja dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Berdasarkan uji secara bersama-sama (simultan), dapat disimpulkan 

dari f hitung > f tabel atau 22,665 > 2,58  bahwa variabel pengetahuan, 

keterampilan, kepemimpinan, dan motivasi secara bersamaan 

(simultan) berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, yang 

berarti antara uji F hitung dan F tabel berpengaruh kuat dan saling 

keterkaitan antara variable independen dan dependen. 

2. Pada variabel pengetahuan dapat ditarik kesimpulan apabila t hitung > 

t tabel atau 2,793 > 1,677 maka variabel pengetahuan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Maksudnya pengetahuan yang 

dimiliki karyawan cukup memadai dalam mengerjakan tugas sehingga 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

3. Pada variabel keterampilan dapat ditarik kesimpulan apabila t hitung > 

t tabel atau 2,117 > 1,677 maka variabel keterampilan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, maksudnya keterampilan yang 

dimiliki karyawan dapat membantu serta memudahkan karyawan 



 
 

dalam melaksanakan tugas, sehingga kinerja karyawan menjadi lebih 

baik. 

4. Pada variabel kepemimpinan dapat ditarik kesimpulan apabila t hitung 

> t tabel atau 3,986 > 1,677 maka variabel kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, maksudnya kepemimpinan yang 

ada didapat karyawan adalah baik, sehingga berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

5. Pada variabel motivasi dapat ditarik kesimpulan apabila t hitung > t 

tabel atau 5,723 > 1,677 maka variable motivasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, maksudnya motivasi yang 

diberikan berpengaruh baik terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

B. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, maka dapat disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut : 

1. Bagi PT TRAC sangat penting untuk lebih memperhatikan harga 

diskon yang dilakukan oleh pesaing agar perusahaan dapat bersaing 

dalam pasar yang kompetitif, walaupun merupakan perusahaan besar 

yang mempunyai kredibilitas yang baik.  

2. Selanjutnya bagi PT TRAC diharapkan dapat meningkatkan fasilitas 

dan sarana guna meningkatkan kinerja karyawan.  

3. Dan juga PT TRAC harus meningkatkan promosi melalui media sosial 

maupun media cetak, agar perusahaan lebih dikenal dikalangan 

masyarakat. Perusahaan diharapkan lebih inovatif dalam segi 

pelayanan. Dengan membuat program baru agar lebih inovatif supaya 

pelanggan lebih terpikat. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti mengenai pengetahuan, 

keterampilan, kepemimpinan, dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

di PT TRAC, ada baiknya menambah variabel-variabel independen 

lainnya untuk menjadikan penelitian selanjutnya lebih baik. 
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Kuesioner Penelitian 

 

Kepada Yth:  

Saudara Responden  

Di Tempat  

 Dengan Hormat,  

Saya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas 

Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saat ini saya sedang mengadakan 

penelitian akhir (Skripsi) yang Berjudul Pengaruh Pengetahuan, 

Keterampilan, Kepimpinan, dan Motivasi terhadap Kinerja karyawan di PT 

TRAC Palembang. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mohon kesediaan 

saudara untuk meluangkan waktu guna membantu mengisi kuesioner yang saya 

lampirkan. Pengisian kuesioner ini bertujuan untuk mengolah data peneliti serta 

berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, saya berharap 

seluruh pernyataan dijawab dengan sejujur-jujurnya.  

Atas kesediaan dan waktu yang telah diluangkan, saya ucapkan terima 

kasih. 

 

          Hormat 

saya.  



 
 

 

         Muhammad 

Rahmadi 

141902

07 

 

 

 

A. Karakteristik Responden 

1. Jenis kelamin  

a. Laki-laki  

b. Perempuan 

2. Umur 

a. 17 tahun – 20 tahun  

b. 21 tahun – 25 tahun  

c. 26 tahun – 30 tahun  

d. 31 tahun – 35 tahun 

e. 36 tahun ke atas  

3. Pendidikan terakhir  

a. SLTA 

b. D3 

c. S1 

d. S2  

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner  

1. Isilah data diri anda sebelum melakukan kuesioner. 

2. Berikut ini keterangan alternative pilihan jawaban yang tersedia, yaitu 

: 

a. SS   = Sangat Setuju 

b. S   = Setuju  

c. RR  = Ragu-ragu 



 
 

d. TS   = Tidak Setuju  

e. STS   = Sangat Tidak Setuju  

3. Pilihlah salah satu jawaban yang menurut anda paling tepat dengan 

memberikan tanda  (√ ) pada setiap butir pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR KUESIONER 

 

PENGETAHUAN 

No. Daftar Pernyataan SS S RR TS STS 

1. 
Saya memahami pekerjaan yang diberikan 

perusahaan. 

     

2. 
Saya memahami prosedur dan cara pelaksanaan 

yang diberikan perusahaan. 

     

 
      

3. 
Saya bertanggung jawab atas pekerjaan yang 

saya kerjakan. 

     

 

4. 

 

Saya memahami tantangan yang saya hadapi 

dalam pekerjaan saya. 

     

5. Saya melaksanakan pekerjaan dengan baik      

 

KETERAMPILAN 

No. Pernyataan SS S RR TS STS 

6. 
Saya memiliki sikap yang optimis dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

     

7. 
Saya mengikuti prosedur terbaik dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

     

8. Saya mampu menyelesaikan tugas dengan baik.      



 
 

9. 
Saya mampu menentukan pekerjaan yang harus 

diselesaikan terlebih dahulu. 

     

10. Saya mampu menentukan cara dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

     

11. Saya dapat memprediksi hasil dari pekerjaan 

yang saya kerjakan. 

     

 

 

 

KEPEMIMPINAN 

No. Daftar Pernyataan SS S RR TS STS 

12. Pimpinan bersifat adil kepada semua bawahan.      

13. 
Pimpinan memberi saran yang baik terhadap 

bawahan. 

     

14. 
Pimpinan mendukung bawahan dalam 

melaksanakan pekerjaan dengan baik. 

     

15. 

Pimpinan selalu memberikan bimbingan, 

arahan dan dorongan kepada bawahan dan 

member motivasi yang baik. 

     

16. 
Pimpinan dapat menciptakan suasana kerja 

yang kondusif 

     

17. Pimpinan mampu menjadi wakil organisasi.      

18. Pimpinan sebagai insprasi bagi bawahan. 
     

19. Pimpinan memberikan penghargaan bagi 

karyawan yang memiliki kinerja baik. 

     

 

 

 

 
 

 

MOTIVASI 

No. Daftar Pernyataan SS S RR TS STS 

20. 
Gaji dapat memberikan dampak dorongan 

untuk saya berkerja lebih baik. 

     

21. 
Rasa aman dalam berkerja mampu 

meningkatkan kinerja saya. 

     

22. 
Saya giat bekerja karena secara berkelompok 

atau organisasi. 

     

23. Saya ingin hasil kerja saya dihargai apabila      



 
 

kinerja saya baik. 

24. 
Saya ingin mengembangkan kemampuan saya 

selama bekerja di perusahaan. 

     

 

 

 

 

 

KINERJA 

No. Daftar Pernyataan SS S RR TS STS 

25. 
Saya mampu bekerja sesuai visi misi tujuan 

perusahaan 

     

26. 
Saya berkerja sesuai dengan prosedur dan 

jadwal. 

     

27. 
Saya mampu mengevaluasi pekerjaan yang 

saya lakukan. 

     

28. 
Saya dapat bekerja dengan lebih baik lagi 

apabila didukung dengan fasilitas. 

     

29. 
Saya memiliki kompetensi untuk menjalankan 

pekerjaan dengan baik. 

     

30. Saya mempunyai alasan atau dorongan untuk 

bekerja dengan baik 

     

31. Saya berpeluang untuk bekerja dengan baik 

agar saya dapat berprestasi. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 


