
 
 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah hipotesis yang diajukan oleh 

peneliti dapat diterima, yaitu ada hubungan positif antara pengembangan 

karir dengan kepuasan kerja karyawan. Semakin positif pengembangan 

karir karyawan maka semakin tinggi kepuasan kerjanya, dan begitu juga 

sebaliknya. Pengaruh variabel pengembangan karir terhadap variabel 

kepuasan kerja dapat dilihat pada sumbangan efektif (SE) yang diberikan 

sebesar 73,96%. Hasil dari angka tersebut memiliki arti, bahwa semakin 

tinggi pengembangan karir maka semakin tinggi kepuasan kerja yang 

dimiliki seorang karyawan. 

 

B. Saran  

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Saran bagi peneliti selanjutnya, dapat memperhatikan faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja (selain pengembangan 

karir dan tingkat pekerjaan) seperti antara lain kepribadian, gender, 

usia, perbedaan kultur dan budaya, pekerjaan yang sesuai dengan 

karakteristik kepribadian seseorang, kerja yang secara mental 

menantang, kondisi dan situasi kerja yang mendukung, lingkungan 

seseorang diluar jabatan, pelaksanaan pekerjaan, perpindahan tenaga 

kerja dan absensi, dan besarnya organisasi serta 



 
 

 
 

masih banyak faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja dan 

belum diteliti dalam penelitian ini. 

Penelitian ini memiliki beberapa kelemahan pada skala 

penelitian antara lain, aspek internal tidak terukur dalam skala 

kepuasan kerja yang dibuat oleh peneliti. Hal ini dikarenakan peneliti 

ingin secara fokus mengukur kepuasan kerja dengan menggunakan 

sumber buku terbaru, dan berdasarkan latar belakang permasalahan 

yang terjadi di tempat penelitian. Selain itu, skala pengembangan karir 

pada penelitian ini juga tidak mengukur aspek kepuasan karir karena 

peneliti memiliki keinginan untuk mengukur aspek-aspek yang sesuai 

dengan latar belakang permasalahan yang terjadi pada tempat 

penelitian. Peneliti berharap pada penelitian berikutnya kelemahan-

kelemahan yang telah disebutkan oleh peneliti dapat dilengkapi 

sehingga skala kepuasan kerja dan pengembangan karir pada 

penelitian berikutnya dapat mengukur kepuasan kerja dan 

pengembangan karir secara lebih komprehensif. 

 

2. Bagi perusahaan  

Saran yang dapat diberikan pada perusahaan adalah dengan 

mengembangkan sikap positif dan minat karyawan terhadap 

pengembangan karir, karena sikap positif yang dikembangkan 

tersebut dapat berpengaruh terhadap meningkatnya kepuasan kerja 

karyawan. Bagi divisi yang berkaitan dengan kepegawaian, terdapat 

berbagai macam cara untuk mengembangkan sikap positif karyawan 

terhadap proses pengembangan karir. Cara tersebut adalah dengan 



 
 

 
 

memberikan perlakuan yang adil dalam berkarir, memberikan 

kepedulian terhadap karir karyawan, dan memberikan peluang 

promosi secara terbuka dan objektif bagi siapa saja yang memiliki 

kemampuan dan kompetensi untuk memperoleh kesempatan promosi 

serta berada pada tingkat pekerjaan yang lebih tinggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


