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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

pengujian Pengaruh Pemberian Reward dan Punishment 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada BNI Syariah 

Palembang, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa: 

1. Pemberian reward berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada BNI Syaraih 

Palembng, artinya bahwa semakin besar perusahaan 

memberikan reward kepada karyawan maka karyawan 

dapat termotivasi untuk bekerja dengan baik sehingga 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Pemberian punishment berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada BNI 

Syaraih Palembang, artinya bahwa semakin baik 

punishment yang diterapkan oleh perusahaan maka 

akan mampu meningkatkan kinerja karyawan dalam 

bekerja. 
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3. Pemberian reward dan punishment secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan BNI Syariah Palembang, artinya reward 

dan punishment dapat memotivasi karyawan untuk 

memakmisalkan dalam meningkat kinerja dengan 

lebih baik lagi. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pemberian reward dan punishment terhadap 

kinerja karyawan pada BNI Syariah Palembang, maka 

penulis akan memberikan beberapa saran dan masukan 

sebagai berikut : 

1. Reward yang telah berlaku pada BNI Syariah 

Palembang telah diterapkan dengan baik. Namun guna 

lebih meningkatkan kinerja karyawan sebaiknya 

perusahaan memberikan beberapa alternatif reward 

yang diberikan kepada karyawan karena dengan 

bertambahnya alternatif reward yang diperoleh maka 
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secara otomatis karyawan akan termotivasi untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam beberapa aspek 

pekerjaan. 

2. Punishment yang berlaku pada BNI Syariah 

Palembang telah diterapkan dengan baik dan tegas. 

Namun punishment yang diberikan hendaknya 

disesuaikan dengan tingkat kesalahannya agar 

karyawan merasa bahwa perusahaan telah berlaku adil 

dan dapat meningkatkan kinerja yang lebih 

professional. 

3. Jika dilihat dari kinerja karyawan BNI Syariah 

Palembang sudah cukup baik. Namun diharapkan 

kepada karyawan dapat meningkatkan lagi kinerjanya 

semaksimal mungkin, agar tujuan perusahaan tetap 

tercapai dan dapat meningkatkan kualitas perusahaan. 

4. Pada penelitian selanjunya, hendaknya mampu 

memberikan tambahan-tambahan teori yang 

mendukung sehingga akan dapat memberikan 

gambaran baru khususnya mengenai reward dan 
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punishment. Serta dijadikan bahan acuan dan 

perbandingan dalam melakukan serupa dimasa yang 

akan datang. 


