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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan  

Kesimpulan hasil penelitian ini  adalah sebagai berikut : 

1. Kepuasan kerja karyawan PT. Sinar Niaga Sejahtera Semarang tergolong tinggi 

dengan rerata skor 3,59. Berdasarkan lima indikator kepuasan kerja, yaitu : 

kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap rekan 

kerja, kepuasan terhadap penyelia, dan kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri 

termasuk dalam kategori tinggi. Indikator kepuasan terhadap gaji menunjukkan 

nilai tertinggi dengan rerata skor sebesar 3,71 sedangkan indikator kepuasan 

terhadap penyelia menunjukkan nilai terendah dengan rerata skor sebesar 3,51. 

2. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang 

dilakukan oleh perusahaan yaitu : memberikan uang lembur, menaikkan kenaikan 

gaji secara berkala sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah, 

memberikan tunjangan kesehatan, insentif bulanan, dan memberikan bonus 

tahunan, serta memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Selain itu 

perusahaan melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

harmonis, aman, dan nyaman, yaitu dengan : menjalin silaturahmi yang baik 

antara karyawan, adanya sikap saling tolong menolong, saling menghargai dan 

menghormati, menjaga kepercayaan dalam melakukan pekerjaan, adanya 

komunikasi yang baik dan lancar, serta saling terbuka diantara para karyawan. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan tersebut, dapat diberikan saran  kepada perusahaan, 

yaitu : Sebagai upaya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan maka 

perusahaan dapat melakukan peningkatan pendapatan melalui pemberian tambahan 

penghasilan kepada karyawan yang mencapai hasil melebihi target yang telah 

ditetapkan perusahaan dengan menghitung berdasarkan persentase dari kelebihan 

hasil penjualan yang dicapai karyawan. Selain itu perusahaan sebaiknya juga 

melakukan survey untuk evaluasi terhadap pemberian gaji, apabila terjadi perubahan 

dari perusahan lain maka perusahaan perlu menyesuaikan seperti perusahaan lainnya 

agar karyawan puas terhadap gaji yang diterima. Perusahaan juga memberikan 

kesempatan berkarir pada karyawan yang berprestasi untuk dipromosikan pada 

jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan potensi yang dimiliki karyawan, dan 

perusahaan hendaknya memberikan informasi yang jelas mengenai pengembangan 

karir.  

 

5.3 Kelemahan Penelitian 

 Kelemahan penelitian ini adalah responden dipilih secara acak dengan cara 

yang kebetulan ditemui dan bersedia menjadi responden dan tidak dilakukan pada 

semua unit yang ada di perusahaan tersebut, sehingga resiko yang terjadi adalah 

penelitian terjadi di satu bagian organisasi saja. Peneliti juga tidak menanyakan dari 

unit mana responden berasal, sehingga sulit dilacar dari unit mana karyawan tersebut 

beradal. Pada penelitian ini penulis juga tidak mengidentifikasi status karyawan 

sebagai karyawan kontrak atau karyawan tetap, serta tidak mencantumkan identitas 

responden seperti: jenis kelamin, masa kerja, dan besarnya penghasilan sehingga 

dapat menyebabkan hasil penelitian kurang akurat.  


