
BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1. Kesimpulan 

1. Dalam pengukuran capaian kinerja di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kota Semarang dapat disimpulkan bahwa program yang dilaksanakan 

oleh pemerintah mengenai peningkatan produksi perikanan tangkap, 

peningkatan produksi perikanan budidaya, peningkatan produksi 

perikanan ikan olahan, dan peningkatan produksi konsumsi ikan per 

kapita per tahun pada tahun 2015 mengalami peningkatan akan hasil 

ikan olahan. 

2. Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang, dalam proses 

kompensasi ini dapat disimpulkan bahwa apabila pegawai yang 

mempunyai produktivitas dan kreatifitas yang baik dalam  melakukan 

pekerjaannya, maka perusahaan/instansi akan memberikan 

bonus/insentif kepada pegawai yang bekerja di Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kota Semarang. Dengan tujuan, agar para pegawai tersebut 

bisa terus semangat dalam berkompetisi. 

3. Prosedur kompensasi yang dibuat di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota 

Semarang dapat disimpulkan bahwa dalam pemberian kompensasi harus 

melalui beberapa tahap yaitu prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur 

pencatatan waktu kerja, prosedur pembuatan daftar kompensasi, 

prosedur distribusi biaya kompensasi, prosedur pembayaran 

kompensasi.  

4. Dalam Pengaruh Kompensasi Terhadap Motivasi Kinerja Karyawan 

dapat disimpulkan bahwa besar/kecilnya kompensasi yang diberikan 

perusahaan/instansi dapat mempengaruhi motivasi kinerja karyawan. 

Dengan adanya pemberian kompensasi secara layak dan sesuai dengan 

jabatan pegawai tersebut, akan dapat meningkatkan produktfitas dan 

kreatifitas kinerja mereka. Jika kompensasi yang diberikan oleh 

perusahaan/instansi berbanding terbalik dengan apa yang sudah 



diberikan kepada perusahaan/instansi, maka semangat kinerja para 

pegawai tersebut akan menurun dan membuat pegawai tersebut 

cenderung malas melakukan tugasnya dan sengaja menunda-nunda 

pekerjaan. Selain itu, dengan adanya pemberian kompensasi yang 

sesuai, lingkungan kinerja pun juga sangat mempengaruhi motivasi 

kinerja pegawai.  Karena apabila dalam lingkup kinerja, hubungan 

antara atasan dengan bawahan dapat terjalin dengan baik, maka para 

pegawai yang bekerja di perusahaan/instansi tersebut akan terus 

semangat dalam melakukan pekerjaannya dengan baik.  

  

 

4.2. SARAN 

Sebaiknya organisasi dapat secara obyektif memberikan kompensasi, agar 

karyawan lain merasa adil, sehingga persaingan sehat didalam organisasi akan 

lebih baik. Maka dari itu timbul kemampuan positif tiap individu karyawan dalam 

hal bekerja. Dorongan yang kuat dari organisasi dan pemimpin pun dapat 

memberikan motivasi yang kuat terhadap karyawan, dan kerjasama antar individu 

karyawan terwujud sehingga tujuan organisasi akan tercapai. 


