BAB V
SIMPULAN DAN SARAN
5.1. Simpulan
Penelitian mengenai motivasi intrinsik dan ekstrinsik berdasarkan pada teori
Herzberg’s Two Factor Theory telah dilakukan. Peneliti telah menyaring data dan
teori yang digunakan seperti yang tertera pada bab sebelumnya. Motivasi intrinsik
dan ekstrinsik individual Pick a Chick sudah cukup baik namun masih perlu
melakukan peningkatan dalam beberapa indikator. Berikut adalah motivasi intrinsik
dan ekstrinsik pada individual Pick a Chick.
1. Motivasi Intrinsik
a. Achievement, yaitu pencapaian masing-masing individual Pick a Chick
membuat individual tersebut lebih merasa bersemangat dalam
melakukan pekerjaannya
b. Recognition, individual Pick a Chick akan merasa kerja kerasnya
dihargai dan akan bekerja lebih giat lagi bila ia diberi penghargaan
atas hasil usahanya.
c. The Work Itself, Pick a Chick harus berusaha menghindari adanya rasa
bosan terhadap perkerjaan dengan terus melakukan rolling terhadap
job desk masing-masing individual.
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d. Responsibility yang terkait dengan tanggung jawab individual tehadap
pekerjaannya. Masing-masing individual Pick a Chick harus
memperhatikan tanggung jawab dari job desk yang telah dibagikan.
e. Advancement yang terkait dengan perkembangan individual selama ia
melakukan pekerjaannya, baik dalam kemampuannya mengerjakan
sesuatu, maupun sikap terhadap pekerjaannya. Sesama individual Pick
a

Chick

harus

saling

membantu

individual

lainnya

untuk

mengembangkan dirinya dan memberi saran agar seluruh individual
dapat berkembang dalam melakukan pekerjaannya.
2. Motivasi Ekstrinsik
a. Policy and Administration memiliki pengaruh yang kecil terhadap
motivasi Pick a Chick. Pick a Chick harus tetap membenahi sistem
yang berlaku dalam perusahaan agar masing-masing individual tidak
bingung dalam melakukan pekerjaannya dan dapat bekerja secara
efisien.
b. Quality Supervisor, yaitu masing-masing individual harus saling
mengawasi kinerja satu sama lain dan memberi saran kepada anggota
yang kinerjanya menurun.
c. Interpersonal Relationship yang terkait dengan hubungan baik antar
individu dalam suatu perusahaan sehingga dapat membuat individual
tersebut merasa nyaman dalam bekerja. Seluruh individual Pick a
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Chick harus saling mendekatkan diri antar satu sama lain agar tercipta
hubungan erat yang menguatkan individual Pick a Chick baik dalam
relasi maupun dalam semangat kerja Pick a Chick.
d. Working Condition, yaitu kondisi yang sedang dialami pekerjaan
individual sehingga ia harus menghadapi kondisi tersebut. Pick a
Chick harus memiliki insiatif untuk membantu individual lain yang
memiliki kondisi pekerjaan yang sedang bermasalah.
e. Salary, Wages, Income, yaitu Pick a Chick harus mulai memperkuat
pemasaran usaha dengan lebih sering mengikuti pameran, membuat
produk inovasi baru, dan memperluas pemasaran agar pendapatan
karyawan dan anggota dapat ditingkatkan.
5.2. Saran
5.2.1. Saran untuk perusahaan
Peneliti menyarankan agar perusahaan mulai lebih memperhatikan motivasi
intrinsik dan ekstrinsik seseorang dalam usaha dan bagaimana cara mengembangkan
motivasi tersebut. Peneliti menyarankan untuk mengembangkan motivasi berupa
hubungan interpersonal, pencapaian, dan penghargaan terlebih dahulu dikarenakan
ketiga faktor tersebut merupakan faktor yang paling mempengaruhi motivasi
seseorang dalam meningkatkan kinerjanya. Pick a Chick disarankan lebih sering
menjalin komunikasi dengan anggota-anggota lainnya agar seluruh anggota Pick a
Chick dapat meningkatkan kinerja satu sama lain dengan saling support sesama
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anggota. Pick a Chick juga disarankan memberikan target pencapaian yang jelas
kepada masing-masing anggota dan menyediakan penghargaan kepada masingmasing anggota yang telah berhasil meraih pencapaian tersebut agar anggota Pick a
Chick lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja masing-masing.
5.2.2. Saran untuk penelitian selanjutnya
Peneliti menyarankan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian
terkait motivasi dalam rangka menyempurnakan penelitian motivasi intrinsik dan
ekstrinsik. Peneliti menyarankan untuk menggunakan metode lain dalam penelitian,
yaitu metode kuantitatif agar mampu menggali informasi lebih lanjut terkait motivasi
intrinsik dan ekstrinsik.
5.2.3. Keterbatasan penelitian
Keterbatasan

pada

penelitian

ini

ada

penelitian

ini

tidak

dapat

digeneralisasikan dengan penelitian lain. Penelitian ini membahas motivasi intrinsik
dan ekstrinsik untuk perusahaan food and beverage sehingga hasil penelitian ini
belum tentu dapat diterapkan dalam bidang usaha lainnya.
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