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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilandasi dengan kajian teori dan 

perumusan masalah yang telah dibahas, selanjutnya dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dari penelitian yang telah dilakukan, Motivasi memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Karena dengan adanya motivasi yang mendukung, 

mendorong, memberi apresiasi/penghargaan terhadap karyawan, dan mampu 

menggerakkan karyawan untuk bekerja dengan sepenuh hati serta antusias 

maka kepuasan kerja karyawan dalam bekerja akan terpenuhi dan secara tidak 

langsung output dari perusahaan akan memenuhi standar bahkan bisa 

melebihi maksimal.  

2. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan keselamatan kesehatan kerja (K3) 

tidak memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan ini bearti 

keselamatan kesehatan kerja (K3) karyawan pada bagian perawatan tanaman 

sawit selalu memperhatikan tentang pemakaian peralatan kerja dengan baik 

dan benar, serta karyawan sadar akan  pemakaian perlengkapan keselamatan 

kerja dengan baik.   

3. Secara simultan atau bersamaan motivasi dan keselamatan kesehatan kerja 

(K3) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

pada Bagian Perawatan Tanaman Sawit PT Ivo Mas Tunggal Di Ujung 

Tanjung Estate. Dengan adanya motivasi yang mendukung serta keselamatan 
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kesehatan kerja (K3) yang sangat diperhatikan dari pihak perusahaan kepada 

karyawan akan memberi efek positif bagi karyawan didalam menyelesaikan 

pekerjaan yang diberikan perusahaan. 

6.2 Saran 

Dari kesimpulan-kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan saran 

yang mungkin dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi perusahaan 

dimasa yang akan datang. Adapun saran dari penulis diberikan sebagai berikut : 

1. Motivasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

Bagian perawatan tanaman sawit maka sebaiknya pimpinan PT Ivo Mas 

Tunggal Di Ujung Tanjung Estate harus selalu mendorong karyawannya 

dengan memberikan arahan, perhatian, semangat dalam melakukan 

pekerjaan dan penghargaan sehingga karyawan menjadi termotivasi untuk 

bekerja dengan giat dan antusias. 

2. Selain itu pimpinan perusahaan sebaiknya harus banyak memiliki cara 

untuk memotivasi karyawannya, karena sifat dan karakter karyawan itu 

cara pemahamannya berbeda-beda. Serta pihak perusahaan seharusnya 

juga menerapkan jenis motivasi yang bersifat negatif yaitu motivasi 

dengan cara menimbulkan rasa takut karyawan dalam bentuk pemberian 

acaman atau hukuman kepada karyawan untuk melakukan suatu pekerjaan 

dengan baik dan benar. motivasi negatif ini digunakan dengan tujuan agar 

semangat kerja karyawan dalam waktu pendek akan meningkat karena 

takut hukuman dari pihak perusahaan. 
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3. Untuk terciptanya kepuasan kerja para karyawan hendaknya perusahaan 

tetap memelihara keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam lingkungan 

perusahaan, agar karyawan merasa lebih aman dalam bekerja sehingga 

karyawan dapat bekerja dengan tenang. 

4. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan dengan menggunakan analisis data yang berbeda serta 

menambah variabel-variabel yang lainnya sehingga menghasilkan 

penelitian yang lebih baik lagi. 

 


