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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ini untuk menjawab rumusan 

masalah, maka di dapatkan hasil sebagai berikut ini : 

1. Analisis pekerjaan pada R.M Ayam Geprek Bu Sastro yang telah peneliti 

usulkan telah tercantum pada BAB IV tabel 4.1. hingga 4.18. menghasilkan 

usulan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan yang  dibuat sesuai 

dengan keadaan perusahaan sekarang. 

2. Evaluasi Pekerjaan yang menghasilkan usulan Nilai Relatif Jabatan pada R.M 

Ayam Geprek Bu Sastro yang telah dibuat oleh peneliti dengan menggunakan 

perhitungan AHP yaitu dapat dilihat pada BAB IV Tabel 4.19. hingga 4.152.  

3. Usulan penetapan gaji pada R.M Ayam Geprek Bu Sastro yang telah peneliti 

buat dengan menggunakan dasar hasil NRJ yaitu dapat dilihat pada Tabel 

4.156. Range Usulan Gaji Pokok. 

4. Usulan Struktur Organisasi pada Rumah Makan Ayam Geprek Bu Sastro 

yang telah diusulkan oleh peneliti dapat  dilihat pada gambar 4.1. Struktur 

Organisiasi R.M Ayam Geprek Bu Sastro 

5.2 Saran 

Saran bagi perusahaan setelah dilakukan penelitian ini yaitu : 

1. Diharapkan dapat menjadi acuan R.M Ayam Geprek Bu Sastro dalam 

menentukan analisis pekerjaan yaitu deskripsi pekerjaan dan 

spesifikasi pekerjaan agar dapat memudahkan karyawan untuk 

menjalankan pekerjaannya.  

2. Usulan struktur organisasi diharapkan dapat memudahkan R.M Ayam 

Geprek Bu Sastro dalam melihat tugas dan tanggung jawab untuk 

masing-masing pekerjaan. 
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3.  Evaluasi pekerjaan dengan menggunakan metode poin yaitu AHP  

yang akan menghasilkan NRJ (Nilai Relaltif Jabatan) yang telah 

peneliti lakukan diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan untuk 

memperbaiki sistem penggajian pad R.M Ayam Geprek Bu Sastro. 

4. Usulan penetapan gaji diharapkan dapat menjadi acuan perusahaan 

untuk memperbaiki sistem penggajian yang dilakukan selama ini 

seperti pada hasil penggajian pada tabel 4.156. Tabel range usulan 

penetapan gaji. 

5. Saran bagi peneliti yang akan meneliti dengan topik yang sama, 

diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan 

sumber informasi.  


