
54 
 

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis data yang dlakukan dan pembahasan tentang 

hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Persepsi karyawan mengenai kepuasan kerja pada CV. Sinar Jaya 

Semarang termasuk dalam kategori tinggi. Kepuasan kerja karyawan didasarkan 

pada indikator- indikator kepuasan kerja karyawan terhadap gaji, kepuasan 

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

terhadap pimpinan. 

2. Upaya – upaya yang dilakukan oleh pimpinan menurut persepi responden 

untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan termasuk dalam kategori sudah 

sesuai dengan yang diharapkan, dilakukan dengan cara : 

 Pertama, meningkatkan gaji karyawan yang rajin dan selalu tepat waktu. 

Kedua, memberikan gaji yang sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. 

Ketiga, pimpinan mampu menerima kritik maupun saran yang dikeluhkan oleh 

para karyawan serta mencari solusi terbaik untuk memecahkan permasalahan. 

Keempat, merekrut para pekerja yang saling membantu dan mendukung  satu 

sama lain di dalam sebuah pekerjaan. Kelima, perusahaan sudah memberikan gaji 

tepat pada waktunya. Keenam, perlakuan adil kepada semua karyawan dan tidak 
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pernah membeda- bedakan satu sama lain. Ketujuh, mampu memberikan arahan 

yang baik di dalam pekerjaan agar pekerjaan dapat berjalan dengan baik pula. 

3. Upaya- upaya yang dilakukan oleh karyawan dalam meningkatkan 

kepuasan kerja termasuk dalam kategori sudah sesuai dengan yang diharapkan, 

dilakukan dengan cara : 

 Pertama, karyawan bertangungjawab dan memahami tugas yang telah 

diberikan oleh pimpinan. Kedua, selalu bekerjasama dengan rekan- rekan untuk 

mencapai tujuan bersama. Ketiga, bekerja secara profesional dan semaksimal 

mungkin untuk memenuhi target perusahaan. Keempat, melakukan disiplin waktu 

di dalam bekerja. Kelima, pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat waktu. 

Keenam, bekerja dengan hati dan tidak menjadikan pekerjaan tersebut sebagai 

beban. Sehingga karyawan mampu melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai 

pekerjaan yang telah diberikan oleh pimpinan.. 

 

5.2 Saran  

 Bagi Perusahaan 

 Diharapkan untuk kedepannya perusahaan tetap menjaga tingkat kepuasan 

kerja karyawan yang sudah di rasakan oleh karyawan dengan cara melakukan 

evaluasi secara berkala mengenai gaji, kesejahteraan, dan melakukan sumbang 

saran dengan melihat dari kepuasan kerja karyawannya dan bermanfaat bagi CV. 

Sinar Jaya agar karyawan lebih produktif dalam melaksanakan pekerjaan dan 

memberikan kepercayaan yang tinggi untuk perusahaan demi tujuan bersam 


