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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan maka kesimpulan pada penelitian 

adalah:  

1. Presepsi karyawan PT. Kresnatel mengenai kepuasan kerja termasuk dalam 

kategori tinggi terutama kepuasan terhadap rekan kerja dan kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri. 

Kepuasan terhadap rekan kerja nerupakan faktor yang dominan dari 

empat faktor lainnya.. Kepuasan kerja sudah ada berdasarkan apa yang 

dirasakan oleh karyawan. 

Kepuasan kerja karyawan PT. Kresnatel khususnya tentag gaji, PT. 

Kresnatel dapat mengevaluasi kembali kebijakan mengenai gaji yang 

diberikan kepada karyawan sehingga karyawan dapat merasakan PT. 

Kresnatel memberikan gaji sesuai dengan tanggung jawab yang dipikul 

karena karyawan merupakan ujung tombak perusahaan untuk jalannya 

perusahaan termasuk hal yang sangat mempengaruhi pendapatan perusahaan. 

Secara keseluruhan kepuasan kerja pada karyawan PT. Kresnatel memiliki 

kategori tinggi. Karyawan PT. Kresnatel telah melalukan pekerjaannya dengan baik 

san sesuai dengan baik karena adanya kerjasama yang baik dengan rekan kerja 

sesama karyawan serta terciptanya lingkungan kerja yang positif karena adanya 

keterbukaan dan toleransi karyawan. 
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2. Upaya-upaya yang telah dilakukan perusahaan untuk mempertahankan 

kepuasan kerja, dilakukan dengan: 

a. Adanya bonus secara berkala sesuai dengan pendapatan perusahaan setiap 

bulannya. 

b. Memberikan bonus sesuai dengan prestasi kerja karyawan. 

c. Memberikan tunjangan tambahan untuk sales seperti handphone, pulsa, uang 

bensin, dan biaya service motor untuk saat melakukan pekerjaan lapangan. 

d. Mengadakan outing tahunan untuk merekatkan hubungan sebagai sebuah tim 

yang solid.. 

e. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman dalam mengerjakan 

pekerjaan. 

f. Membangun hubungan tanpa ada batas tertentu bagi bawahan terhadap atasan 

untuk dapat menyampaikan apapun keluhan maupun pendapat. 

 

3. Upaya-upaya yang telah dilakukan karyawan untuk meningkatkan kepuasan 

kerja, yaitu: 

a. Melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab setiap karyawan dengan 

maksimal untuk dapat mendapatkan kepercayaan perusahaan. 

b. Menjalin hubungan baik dengan rekan kerja, untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang nyawan, kerjasama yang lebih baik antar karyawan untuk 

menciptakan teamwork yang semakin baik. 

c. Saling memotivasi antar karyawan untuk mendapat kinerja yang semakin 

baik dan mendapatkan prestasi kerja. 
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d. Dapat menerima kritik dan saran dari rekan kerja yang lain untuk dapat 

memaksimalkan hasil pekerjaan. 

 

5.2. Saran 

5.2.1. Saran Untuk Perusahaan  

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas berdasarkan nilai 

tanggapan responden terhadap kepuasan kerja yang termasuk tinggi, yaitu: 

1. Perusahaan harus mempertahankan kepuasan kerja karyawan dan 

mempertahankan upaya-upaya sudah dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkannya karyawan untuk dapat mengubah presepsi karyawan 

tentang kepuasan yang mereka rasakan pada PT. Kresnatel. 

2. PT. Kresnatel sebaiknya dapat mengevaluasi mengenai kebijakan-kebikajan 

yang terkait dengan gaji, supaya karyawan merasa kesejahteraannya sudah 

diperhatikan dan diberikan dengan semestinya sesuai dengan pekerjaan yang 

sudah dilakukan untuk PT. Kresnatel. 

3. Upaya-upaya yang sudah dilakukan dapat selalu dtingkatkan karena 

karyawan merasa belum optimal dalam pelaksanaannya, dapat didukung 

dengan mengadakan season sharing dalam meeting evaluasi agar 

mendekatkan pimpinan dengan karyawannya sehingga dapat mengetahiu 

kekurangan yang dirasakan oleh karyawan. 

4. PT. Kresnatel dapat mengupdate kebijakan tentang absensi karyawan, dan 

lebih memperhatikan mengenai kedisiplinan abesnsi yang ada di Kresnatel. 
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5. Pimpinan dapat menjaga hubungan baik dengan karyawan sehingga dengan 

ada kedekatan dengan karyawan, karyawan dapat merasakan langsung 

dukungan-dukungan yang diberikan perusahaan. 

6. PT. Kresnatel dapat melakukan training-training bagi karyawan untuk 

meningkatkan motivasi karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

7. Sebaiknya PT. Kresnatel dapat memberikan umpan balik yang positif bagi 

karyawan sehingga dapat diperbaiki bila sesuai dengan harapan perusahaan. 

5.2.2. Saran Untuk Karyawan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran bagi karyawan PT. 

Kresnatel diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik dan berani 

mengaspirasikan saran maupun kritik kepada pimpinan dan lebih disiplin dalam 

absensi yang ada maupun pimpinan sudah memberikan toleransi serta menganggap 

karyawan seperti layaknya keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


