BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Dari hasil penelitian dan pembahasan yang digunakan sesuai dengan
tu.iuan hipotesis yang dilakukan, dengan analisis linier regresi berganda, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

l.

:

Variabel empowerment (x1), ganjaran (x2), kondisi kerja (x3) dan rekan

kerja

(u)

berpengaruh secara serempak terhadap kepuasan kerja

karyawan (Y), hal ini terlihat dari hasil F 66,9 (17,412) > F

signif*an (0,000)

2.

66"1

(3,19) atau

< o (0,05).

Variabel empowerment (x1), ganjaran (x2), kondisi kerja (x3) dan rekan
keda (xa) berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan kerja karyawan_(y),
hal ini terlihat dari nilai
signifikan (0,001)

<

t

cr (0,05),

/

atau signifikan (0,001)

t

tab"r

<

empowermenr (x1) (3,551) > t 66.1 (2,000) atau

nilai t

6;s*u ganjaran (x2) (3,4ag)

>t6s

(2,000)

cr (0,05),

nilai t 6;1*, kondisi kerja (x3) (2,54g) >

(2,000) atau signifikan (0,014)

< o (0,05), dan nilai t hituns rekan rekan

kerja (xa) (7,095) > t

3.

hio,ne

tatcr

(2,000) atau signifikan (0,000)

<

cr (0,05).

Variabel yang berpengaruh dominan yaitu variabel rekan ke{a (xa)
yang mana

nilai koefisien regresi sebesar 2,156 rebih besar dibandingkan

n

ai koefisien

regresi variabel empowerment (x1) sebesar 0,91t, ganjaran
(xz) sebesar 0,772,
dan kondisi kerja (x3) sebesar 0,51

l.

92

93

5,2,

Saran
Adapun saran-saran yang dikcmukakan scbagai berikut

L

:

Karyawan cenderung lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi
karyawan kesempatan untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan
karyawan dan menawarkan beragam tugas, kebebasan, dan umpan balik
karyawan rlclakukan pckcrjaan clcngan schaik-baiknya.

2.

Para karyawan mengharapkan sistem upah dan kebijakan promosi untuk

karyawan diberikan secara adil, tidak meragukan, dan segaris dengan
pengharapan karyawan. Apabila upah diberikan secara adil didasarkan
pada

tuntutan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, dan standar pengupahan
komunitas, kemungkinan besar akan dihasilkan kepuasan kerja karyawan.

3'

Sebaiknya karyawan peduli akan lingkungan kerja baik untuk kenyamanan

pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik,
sehingga
karyawan akan mengalami kesenangan dan kepuasan kerja.

4'

Sebaiknya setiap karyawan Bagian Pendukung operasional mempunyai
rekan

sekerja yang ramah dan mendukung menghantar ke kepuasan
kerja yang
meningkat- Disamping itu juga pimpinan sebaiknya bersifat ramah
dan dapat

memahami, memberikan pujian untuk kinerja yang baik, mendengarkan
pendapat karyawan, dan menunjukkan suatu minat pribadi
pada karyawan.
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