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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pengaruh Gaji terhadap motivasi para karyawan petani tebu di Dusun 

Gogourug Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar 

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada hipotesis yang 

pertama, menunjukkan bahwa secara parsial (individual) hipotesis Ha1 

berbunyi “Ada pengaruh Gaji terhadap motivasi para karyawan petani tebu di 

Dusun Gogourug Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.” Diterima. 

Kesimpulkan bahwa Ho ditolak atau Ha diterima. Gaji Bagi karyawan tebu di 

Dusun Gogourung, adalah sesuatu bentuk nilai pembayaran priodik dari 

seorang bos kepada karyawannya dalam suatu kontrask kerja. Berbeda dengan 

penggajian bagi pegawai negri gaji, bagi karyawan tebu di Dusun Gogourung 

gaji atau upah memiliki definisi sendiri, yaitu bentuk pengeluaran untuk 

kopensasi yang di bayarkan kepada karyawan yang berupa nilai nominal 

pembayaran pokok gaji yang disepakati. 

2. Pengaruh Insentif terhadap motivasi para karyawan petani tebu di Dusun 

Gogourug Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar 

Sedangkan hasil hipotesis pada hipotesa kedua, memperlihatkan bahwa 

variabel kompetensi kepribadian guru berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial (individual) Hipotesis Ha2 
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yang berbunyi “Ada pengaruh insentif terhadap motivasi para karyawan petani 

tebu di Dusun Gogourug Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.” 

Diterima. Kesimpulannya bahwa Ho2 ditolak atau Ha2 diterima. Bagi petani 

tebu di Dusun Gogourung, Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan 

perusahaan kepada karyawan di luar gaji utamanya untuk membantu 

memotivasi atau mendorong karyawan tersebut lebih giat dalam bekerja dan 

berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan.  

3. Pengaruh Gaji dan Insentif terhadap motivasi para karyawan petani tebu 

di Dusun Gogourug Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar 

Pengujian hipotesa ketiga dalam penelitian ini menggunakan Uji F, 

dimaksudkan untuk menguji signifikansi hipotesis secara simultan variabel gaji 

dan insentif terhadap motivasi pekerja. Sehingga Ha diterima, yang berbunyi 

“Ada pengaruh gaji dan insentif terhadap motivasi para karyawan petani tebu  

di Dusun Gogourug Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.” dan hipotesis 

secara simultan diterima. Jadi uji hipotesis secara simultan dalam penelitian ini 

bahwa variabel bebas X1, dan X2, (gaji dan insentif) mempunyai pengaruh 

secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat Y (motivasi). 

B. Saran 

Guna mengembangkan pada penelitian selanjutnya, maka peneliti 

memberikan saran dan rekomendasi untuk melaksanakan penelitian lanjutan. 

Penelitian ini menggunakan uji hubungan dan korelasi maka untuk 

pengembangan keilmuan dapat dikaji dengan jenis ataupun pendekatan 

penelitian yang lainnya.  
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Penelitian ini dikaji dengan pendekatan ataupun jenis penelitian kuantitaif 

yang mengedepankan penghitungan angka-angka dengan uji statistic sebagai 

alat ukurnya. Penelitian kualitatif dapat dilaksanakan guna menguji tingkat 

kedalaman penelitian ini. Serta mengetahui faktor-faktornya secara lebih dalam 

dan rinci.  

 

 


