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BAB V 

 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Kondisi kepuasan kerja, karyawan merasa puas dengan pekerjaannya 

dengan rata-rata jawaban sebesar 3,72. Kondisi kinerja, rata-rata karyawan 

CV. Aliansyah memiliki kinerja tinggi dengan rata-rata 3,79. Kondisi 

pengawasan, kegiatan pengawasan di CV. Aliansyah berjalan sesuai 

rencana dengan nilai rata-rata 3,87. Kondisi hubungan kerja, jawaban rata-

rata sebesar 3,81 menunjukkan karyawan memiliki hubungan kerja baik 

dengan rekan kerja maupun atasan. Kondisi kompensasi, dengan nilai rata-

rata 3,92 karyawan CV. Aliansyah menerima kompensasi layak dan 

beragam dari perusahaan.  

2. Hasil uji hipotesis 1, pengawasan secara parsial berpengaruh positif tidak 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah Winong Pati. 

Hal ini berdasarkan temuan nilai koefisien beta bernilai positif 0,130 dan 

nilai signifikansi 0,323 > 0,05. Maka hipotesis 1 ditolak. 

3. Hasil uji hipotesis 2 , hubungan kerja secara parsial berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah Winong 

Pati. Hal ini berdasarkan temuan nilai koefisien beta bernilai positif 0,101 

dan nilai signifikansi 0,425 > 0,05. Maka hipotesis 2 ditolak. 

4. Hasil uji hipotesis 3, kompensasi secara parsial berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah Winong Pati. 

Hal ini berdasarkan temuan nilai koefisien beta bernilai negatif - 0,004 dan 

nilai signifikansi 0,979 > 0,05. Maka hipotesis 3 ditolak. 

5. Hasil uji hipotesis 4, variabel  pengawasan, hubungan kerja, kompensasi 

secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel 

kepuasan kerja karyawan CV. Aliansyah Winong Pati. Hal ini berdasarkan 
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temuan nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel yaitu 0,669 < 2,73 dan 

nilai signifikansi 0,574 > 0,05. Maka hipotesis 4 ditolak.  

6. Hasil uji hipotesis 5, pengawasan secara parsial berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah Winong Pati. Hal ini 

berdasarkan temuan nilai koefisien beta bernilai positif 0,823 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Maka hipotesis 5 diterima. 

7. Hasil uji hipotesis 6, hubungan kerja secara parsial berpengaruh negatif 

tidak signifikan terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah Winong Pati. 

Hal ini berdasarkan temuan nilai koefisien beta bernilai negatif - 0,072 dan 

nilai signifikansi 0,111 > 0,05. Maka hipotesis 6 ditolak. 

8. Hasil uji hipotesis 7, kompensasi secara parsial berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah Winong Pati. Hal ini 

berdasarkan temuan nilai koefisien beta bernilai negatif - 0,092 dan nilai 

signifikansi 0,087 > 0,05. Maka hipotesis 7 ditolak. 

9. Hasil uji hipotesis 8, variabel  pengawasan, hubungan kerja, kompensasi 

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja 

karyawan CV. Aliansyah Winong Pati. Hal ini berdasarkan temuan nilai F 

hitung lebih besar daripada F tabel yaitu 168,814 > 2,73 dan nilai 

signifikansi 0,000 < 0,05. Maka hipotesis 8 diterima.  

10. Hasil uji hipotesis 9, kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif 

tidak signifikan terhadap kinerja karyawan CV. Aliansyah Winong Pati. 

Hal ini berdasarkan temuan nilai koefisien beta bernilai positif 0,148 dan 

nilai signifikansi 0,111 > 0,05. Maka hipotesis 9 ditolak. 

11. Hasil uji hipotesis 10, variabel kepuasan kerja tidak memediasi 

pengawasan, hubungan kerja, kompensasi terhadap kinerja karyawan CV. 

Aliansyah Winong Pati. Hal ini berdasarkan temuan bahwa pengaruh 

langsung variabel independen terhadap kinerja lebih besar daripada 

pengaruh tidak langsung variabel independen terhadap kinerja melalui 

kepuasan kerja. Maka hipotesis 10 ditolak.  
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5.2 Saran 

5.2.1. Untuk Perusahaan 

1. Dari hasil analisis pengawasan berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kepuasan kerja (hipotesis 1).  

a. Perusahaan mengadakan pelatihan ESQ dan diklat keorganisasian pada 

karyawan setiap tahun. Target pelatihan ini adalah karyawan semakin 

memahami seluk beluk organisasi dan tugas serta kewajibannya 

terhadap diri sendiri dan orang lain. 

b. Perusahaan mengirim karyawan tingkat manajer pada pelatihan ESQ 

dan seminar manajerial setahun 2x. Target pelatihan ESQ adalah 

membentuk karakter manajer yang lebih memahami hubungan antar 

manusia sekaligus memperkuat karakter. Sementara target pengiriman 

seminar manajerial adalah menguatkan kemampuan teknis manajer 

dari para praktisi, seperti implementasi penilaian kinerja obyektif dan 

efektif.  

2. Dari hasil analisis hubungan kerja berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kepuasan kerja (hipotesis 2).  

a. Perusahaan membuat acara gathering keluarga dan outbond setiap 

tahun. Target acara ini adalah mengakrabkan antar karyawan dan 

mengajarkan pada karyawan pentingnya kerjasaman dalam simulasi 

permainan-permainan teamwork pada acara outbond.  

b. Perusahaan mengadakan pelatihan penanganan konflik pada tingkat 

manajer, saat pengangkatan manajer baru. Target pelatihan untuk 

membekali manajer dalam situasi sulit terjadinya kemungkinan konflik 

dalam perusahaan. 

3. Dari hasil analisis kompensasi berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap kepuasan kerja (hipotesis 3).  

a. Perusahaan menambah tunjangan yang bersifat bulanan yaitu 

tunjangan komunikasi berupa paket data internet. Tujuan tunjangan ini 

adalah membuat karyawan mudah untuk saling berkomunikasi dan 

tetap terhubung aktif secara online. 
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4. Dari hasil analisis pengawasan, hubungan kerja, kompensasi berpengaruh 

tidak signifikan terhadap kepuasan kerja (hipotesis 4).  

a. Perusahaan mempertimbangkan adanya faktor lain yang memberi 

kepuasan kerja karyawan, seperti: pengakuan terhadap kecakapan dan 

ketepatan penyelesaian konflik karyawan. Pengakuan terhadap 

kecakapan dimungkinkan mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

yang rata-rata masih berusia muda. Sekecil apapun konflik harus 

segera dipadamkan karena akan membuat ketidaknyamanan dalam 

pekerjaan.  

5. Dari hasil analisis pengawasan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja (hipotesis 5).  

a. Perusahaan mempertahankan sistem pengawasan yang telah dilakukan. 

Dampaknya akan membuat sistem semakin mapan dengan tetap up to 

date. 

b. Perusahaan merilis daftar kesalahan dan solusi pemecahan. Dampak 

dari kegiatan ini adalah kesalahan tidak akan terulang dan pengawas 

memiliki acuan dalam menyelesaikan masalah.   

6. Dari hasil analisis hubungan kerja berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap kinerja (hipotesis 6).  

a. Perusahaan melakukan rolling tim kerja setiap 1 tahun. Dampak yang 

ditimbulkan adalah terjadinya keakraban dan saling tukar pengalaman 

antar karyawan dan memutus sekat senioritas dan yunioritas.  

7. Dari hasil analisis kompensasi berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap kinerja (hipotesis 7). 

a. Perusahaan mengenalkan sistem pemberian kompensasi berdasar lama 

bekerja.  Dengan begitu maka karyawan akan makin merasa aman 

bekerja di perusahaan. 

8. Dari hasil analisis pengawasan, hubungan kerja, kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja (hipotesis 8).  
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a. Perusahaan mempertahankan supervisor saat ini karena terbukti telah 

melakukan pengawasan yang berdampak pada kinerja karyawan yang 

tinggi. 

b. Perusahaan melatih supervisor untuk menjalin hubungan entity dengan 

bawahan. Dengan memiliki kemampuan ini diharapkan akan 

melengkapi hubungan fungsional yang sudah ada.  

c. Perusahaan memberikan penghargaan khusus sebagai hadiah atas 

keberhasilan tugas supervisor. 

9. Dari hasil analisis kepuasan kerja berpengaruh positif tidak signifikan 

terhadap kinerja (hipotesis 9).  

a. Menguatkan fungsi pengawasan karena terbukti signifikan 

meningkatkan kinerja karyawan. 

10. Dari hasil analisis kepuasan kerja tidak memediasi pengawasan, hubungan 

kerja, kompensasi terhadap kinerja (hipotesis 10). 

a. Fokus pada faktor pengawasan yang terbukti berpengaruh pada kinerja 

karyawan 

b. Mencari faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja selain hubungan 

kerja dan kompensasi seperti motivasi kerja dan struktur organisasi. 

 

5.2.2 Untuk Karyawan 

Dari data yang terkumpul, beberapa saran untuk karyawan adalah: 

1. Karyawan sebaiknya mendahulukan pekerjaan yang menjadi prioritas 

perusahaan. Dasar rekomendasi ini adalah rata-rata terendah pada variabel 

kinerja  indikator kesetiaan 

2. Karyawan sebaiknya segera melakukan perbaikan yang diperlukan bila 

melakukan kesalahan agar kesalahan tidak menjadi masalah yang berlarut-

larut. Dasar rekomendasi ini adalah rata-rata terendah variabel pengawasan 

indikator terstandarisasi.   

3. Karyawan sebaiknya lebih percaya pada pendapat pimpinan daripada 

pendapat sendiri. Dasar rekomendasi ini adalah adanya rata-rata rendah 
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pada variabel hubungan kerja indikator keramahan pimpinan dan pada 

variabel kepuasan kerja indikator pengawasan. 

 

5.3. Keterbatasan Penelitian dan Saran Penelitian Mendatang 

5.3.1. Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dari penelitian ini adalah sebagaimana dibawah ini: 

1. Sampel penelitian ini melibatkan jumlah responden sebanyak 78 orang dan 

tidak terstratifikasi sehingga hasil penelitian dari masing-masing bagian 

tidak terdeteksi. 

2. Objek penelitian ini hanya pada satu perusahaan saja, sehingga hasil 

penelitian hanya dapat dipakai pada perusahaan yang diteliti.  

3. Faktor yang diambil untuk mengamati variabel kepuasan kerja hanya satu 

faktor yaitu melihat kepuasan kerja dari faktor pekerjaan saja, tidak 

melihat pada faktor karyawan. Hal itu menyebabkan penelitian ini tidak 

dapat menjelaskan kepuasan kerja karyawan secara menyeluruh. 

4. Faktor yang diambil untuk mengamati variabel kinerja hanya satu faktor 

yaitu faktor organisasi, mengabaikan faktor psikologis dan faktor individu. 

Hal ini menjadikan penelitian ini tidak mampu menjelaskan kinerja 

karyawan secara keseluruhan.  

 

 

5.3.2.Saran Penelitian Mendatang 

Untuk penelitian mendatang dapat dilakukan dengan: 

1. Penelitian lanjutan hendaknya mengambil responden yang terstratifikasi 

sehingga hasil penelitian dapat menjelaskan tentang variabel penelitian 

pada masing-masing bagian dengan lebih terperinci. 

2. Variabel bebas pada penelitian ini tidak membuktikan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja dan kinerja sehingga penelitian mendatang dapat 

menguji variabel lain yang mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja 

misalnya kepemimpinan, produktivitas kerja, semangat kerja, lingkungan 

kerja, dan struktur organisasi. 
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3. Fokus penelitian ini adalah pada kinerja karyawan sehingga dapat 

dilakukan penelitian tentang kinerja perusahaan pada penelitian 

mendatang.  

4. Penelitian ini hanya berfokus pada satu kelompok karyawan perusahaan 

sehingga penelitian mendatang dapat dilakukan penelitian perbandingan 

yang melibatkan dua kelompok karyawan perusahaan dengan objek bisnis 

yang berbeda agar semakin memperkaya khazanah penelitian tentang 

Manajemen Sumber Daya Manusia. 

 

5.4. Rekomendasi Action Plan 

Beberapa rekomendasi langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh CV. 

Aliansyah adalah sebagaimana tabel berikut:  

Tabel 5.1. Rekomendasi Action Plan 

No Rencana Aksi 
Yang 

Terlibat 

Alat dan 

Sumber Daya 

Estimasi 

Waktu 

1 Mengadakan 

pelatihan ESQ dan 

diklat keorganisasian  

Karyawan dan 

Manajer 

Memanggil 

praktisi 

bidang ESQ 

dan organisasi 

Maret 2019 

2 Mengadakan 

outbond dan 

gathering 

Semua 

tingkatan 

karyawan 

Semua 

karyawan 

terlibat  

Juni- Juli 

2019 

3 Menambah 

tunjangan 

komunikasi 

Semua 

tingkatan 

karyawan 

Manajer 

Keuangan  

Maret 2019 

4 Merilis daftar 

kesalahan dan 

pemecahan masalah 

Departemen 

HRD 

Departemen 

HRD bertemu 

dengan 

timnya 

Februari 

2019 

5 Rolling tim kerja Departemen 

HRD  

Departemen 

HRD bertemu 

dengan 

Juni 2019 
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Direktur 

6 Memberi 

penghargaan 

Supervisor 

Departemen 

HRD  

Departemen 

HRD bertemu 

dengan 

Direktur 

Juni 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


