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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepuasan kerja karyawan termasuk dalam kategori tinggi, dapat dilihat dari kepuasan 

terhadap gaji, kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap rekan kerja, 

dan kepuasan terhadap atasan. 

 

2. Upaya yang dilakukan PT Anugrah Padipta untuk mempertahankan kepuasan kerja 

karyawannya adalah dengan memberikan kenaikan gaji setiap tahun, memberikan 

asuransi kesehatan, asuransi keselamatan kerja, perusahaan juga mengadakan piknik 

bersama setiap tahunnya agar karyawan juga semakin dekat satu dengan yang lain. 

 

3. Upaya yang dilakukan karyawan untuk mempertahankan kepuasan kerjanya adalah 

dengan memotivasi diri, selalu semangat dalam melakukan pekerjaan, menganggap 

pekerjaan bukan beban, menganggap pekerjaan adalah sesuatu yang menyenangkan. 
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5.2 Saran 

Sebaiknya PT Anugrah Pradipta dapat tetap mempertahankan persepsi kepuasan 

kerja karyawannya yang tinggi dengan cara tetap melakukan upaya-upaya yang selama 

ini telah dilakukan seperti mengadakan piknik bersama setiap tahunnya, memberikan 

asuransi-asuransi, mengadakan rapat kerja dan memberikan kenaikan gaji setiap 

tahunnya. Berdasarkan presepsi karyawan mengenai kepuasan kerjanya hal yang perlu 

di tingkatkan oleh perusahaan adalah perusahaan memberikan tanggung jawab yang 

lebih kepada karyawan agar mereka lebih merasa tertantang dalam pekerjaannya. 

Perusahaan sebaiknya juga mempertimbangkan harapan-harapan karyawannya seperti 

mengadakan piknik bersama lebih sering untuk mempererat hubungan rekan kerja, 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang belum pernah dilakukan bersama seperti olahraga 

bersama, outbound dan memancing bersama seluruh karyawan. Selain itu perusahaan 

juga harus memperjelas peraturan tentang cuti, memperbaiki fasilitas-fasilitas 

penunjang pekerjaan serta lebih memperhatikan kesejahteraan karyawannya. 
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