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BAB VI                                                                                         

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.01. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa adanya hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi 

kerja pada karyawan di Hotel X. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima 

dengan perolehan nilai rxy = 0,585 dengan p (p<0,01). Hal ini menunjukkan 

adanya hubungan positif signifikan antara kepuasan kerja dengan motivasi kerja. 

Semakin baik kepuasan kerja, maka semakin tinggi pula motivasi kerja pada 

karyawan di Hotel X. Begitu pula sebaliknya, semakin buruk kepuasan kerja, 

maka akan semakin rendah motivasi kerja yang didapatkan pada karyawan di 

Hotel X. 

Sumbangan efektif dari kepuasan kerja pada penelitian ini adalah 34,22 

% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini. 

Hasil penelitian ada hubungan positif dan signifikan tersebut telah 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nency (2007) yang 

menyatakan terdapat hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dengan 

motivasi kerja, semakin tinggi kepuasan kerja yang didapatkan seorang karyawan 

maka motivasi kerja seorang karyawan juga akan tinggi, begitupun sebaliknya 

apabila kepuasan kerja yang didapatkan karyawan rendah maka motivasi kerja 

yang dimiliki karyawan akan menjadi rendah. Kepuasan kerja menurut Menurut 

Keith Davis (dalam Nizar, 2016) kepuasan kerja adalah perasaan mendorong 

atau tidak mendorong yang dialami seseorang dalam suatu pekerjaan 

(Mangkunegara, 2016).
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6.02. Saran 

6.02.01. Bagi Perusahaan 

 

Berdasarkan hasil penelitan yang sudah dilakukan, peneliti memberikan 

saran bagi perusahaan untuk senantiasa menjaga ataupun memelihara kepuasan 

kerja sebagai modal untuk dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan yang 

nantinya akan berguna pula untuk karyawan itu sendiri dalam bekerja dan 

kesuksesan perusahaan. Hotel X dapat membangun motivasi kerja yang positif 

dengan menghargai ide-ide karyawan dan menciptakan suasana kerja yang positif 

dan menyenangkan. 

 

6.02.02. Bagi Karyawan 

Diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja dengan lebih mampu 

menyesuaikan dengan keadan sekitar. Waktu untuk bersantai di kantor juga 

dapat dimanfaatkan dengan baik apabila pekerjaan sudah terselesaikan. 

 

6.02.03. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan mampu menambah informasi maupun sebagai sumber 

referensidalam penelitian yang dilakukan. Selanjutnya, untuk peneliti yang lain 

disarankan untuk melakukan peninjauan kembali terkait seputar kekurangan 

dalam penelitianini apabila hendak meneliti dengan menggunakan variabel yang 

sama. Hal tersebutguna untuk meningkatkan kualitas penelitian


