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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dengan judul “Penerapan Sistem Insentif di 

Rumah Sakit PHC Surabaya” yang telah dilakukan oleh peneliti 

dalam melaksanakan penelitian di lingkungan Rumah Sakit PHC 

Surabaya maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut : 

1. Bahwa penerapan Sistem insentif di Rumah Sakit PHC 

Surabaya sangatlah selektif dalam mengambil penilaian yang 

ditentukan oleh jenis tugas atau pekerjaan serta latar belakang 

bagi karyawan.. 

2. Bahwa sistem insentif mampu meningkatkan motivasi 

karyawan, membangun toleransi dan akan berpengaruh bagi 

kemajuan Rumah Sakit tersebut. 

B. Saran  

 Berdasarkan hasil penelitian diatas, membuktikan bahwa sistem 

insentif mampu memberikan motivasi kinerja kepada karyawan. 

Penulis menganalisa dari hal tersebut adalah  :  
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1. Bahwa sistem insentif cenderung memberikan sesuatu hasil 

yang lebih, dengan upaya atau usaha yang lebih dari target 

atau standar yang ditentukan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya, harapan penulis saat ini adalah 

adanya penelitian tentang insentif tetapi peneliti yang akan 

datang akan menititik beratkan pada manusianya sebagai 

pelaksana dari sistem insentif yang diterapkan. Karena hal 

itu akan menjadikan sistem insentif lebih selektif dan benar 

– benar adil. 

C. Keterbatasan Penelitian 

 Tidak bisa dipungkiri, peneliti dalam hal ini penulis merasa 

ada hal – hal yang kurang terkait dari proses total penelitian. 

  Penelitian ini dirasa kurang bisa memberikan hasil 

maksimal karena peneliti tidak bisa mendapatkan akses data 

yang lebih, mengingat sifat organisasi yang sangat selektif dan 

hati hati dalam memberikan data kepada siapapun termasuk 

dalam hal ini adalah peneliti. Karena itu barang kali akan 

menjadi maksimal bilamana meneliti di organisasi yang 

eksklusif seperti ini, peneliti akan datang sebaiknya bisa masuk 

menjadi anggota atau karyawan sementara sebelum melakukan 

risetnya, dan dalam penelitian sebaiknya tidak tertuju pada satu 

titik permasalahan yaitu selalu terikat dengan judul yang 



66 
 

diajukan, tetapi peneliti seharusnya lebih bisa mengembangkan 

permasalahan atau merubah judulpun diperlukan jika itu 

dibutuhkan, dalam sebuah penelitian kualitatif masalah yang 

terjadi di objek peneletian atau di lokasi penelitian selalu 

berubah. Oleh sebab itu memerlukan wawasan yang cukup dari 

peneliti sebelum melakukan penelitian. 




