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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Ditinjau dari uraian hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Penilaian terhadap kinerja karyawan di usaha Bakpia and Fresh Cake 

Maharani mengutamakan unsur prestasi kerja. Apabila semakin bagus 

kualitas kinerja yang dimiliki karyawan, maka semakin bagus pula penilaian 

yang diberikan kepadanya. Unsur yang kedua merupakan rasa taggung jawab 

seorang karyawan. Menjaga suatu kepercayaan diperusahaan merupakan 

salah satu tanggung jawab yang harus dimiliki oleh karyawan. Sebab mereka 

telah diberikan kepercayaan oleh pemilik usaha sehingga dapat tercapainya 

tujuan perusahaan. Unsur yang ketiga dapat menciptakan kerjasama yang 

baik antar karyawan. Semakin baik hubungan kerjasama antar karyawan 

maka semakin bertambah pula produktifitas perusahaan, sehingga dapat 

mendorong perkembangan yang positif bagi perusahaan.  

2. Sistem penetapan upah kayawan yang diterapkan di usaha Bakpia and Fresh 

Cake Maharani menggunakan hitungan per-jam dengan kisaran kurang lebih 

sekitar Rp. 2.500 – Rp. 3.500. Sedikit banyaknya upah yang diperoleh 

tergatung dengan  kinerja yang dimiliki karyawan, sehingga dari setiap 

karyawan upah yang diterima tidak sama. Pemberian upah kepada karyawan 

setiap dua minggu sekali, pada tanggal 15 dan 30.  Jenis upah yang digunakan 
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jenis upah nominal. Dua faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya 

pemberian upah, yakni kualitas kinerja yang dimiliki karyawan dan 

kemampuan perusahaan dalam membayar. Pemberian upah di usaha Bakpia 

and Fresh Cake Maharani masih terbilang belum cukup besar, namun mereka 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan keluarga. Selain upah, 

karyawan juga mendapatkan fasilitas kerja yang tentunya dapat 

meningkatkan rasa kesejahteraan bagi karyawan.  

 

B. Saran 

1. Bagi lembaga Usaha Bakpia and Fresh Cake Maharani 

Setelah dilakukan penelitian di lembaga usaha Bakpia and Fresh Cake 

Maharani untuk kemajuan produktifitas usaha, pemilik dapat memberikan 

program kesejahteraan tambahan sehingga para karyawan dapat 

meningkatkan semangat kinerja. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian yang telah dilakukan dapat menjadi tambahan informasi untuk 

memperkenalkan adanya usaha Bakpia and Fresh Cake Maharani di Dusun 

Suren Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Disarankan untuk penelitian selanjutnya tidak menggunakan topik 

pembahasan yang sama di tempat yang sama pula. Dan diharapkan penelitian 

ini bisa menjadi sumber referensi yang memiliki keterkaitan topik guna 

melakukan pembaharuan serta penyempurnaan penelitian terdahulu.  


