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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai akhir dari penulisan ini, dalam bab ini disampaikan beberapa

kesimpulan serta saran yang relevan bagi penelitian yang akan datang sesuai

dengan hasil penelitian analisis data yang telah dilakukan.

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepuasan kerja pada PT. Petro Papua Energi Duri Kabupaten Bengkalis

dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya lingkungan kerja, budaya

organisasi, dan kepemimpinan.

2. Berdasarkan hasil perhitungan regresi linear berganda diketahui bahwa

nilai koefisien determinan (R2) sebesar 0,154 ini berarti pengaruh variabel

bebas (lingkungan kerja, budaya organisasi dan kepemimpinan) sebesar

15,4% pengaruhnya kecil sekali terhadap variabel terikat (kepuasan kerja),

sisanya 84,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

3. Dari hasil Uji F dapat disimpulkan bahwa variabel lingkungan kerja,

budaya organisasi, kepemimpinan secara simultan mempunyai pengaruh

terhadap variabel terikat kepuasan kerja.

4. Uji T diperoleh hasil penelitian :

a. Nilai t hitung variabel lingkungan kerja (X1) tidak berpengaruh terhadap

kepuasan kerja karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri

Kabupaten Bengkalis.
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b. Nilai t hitung variabel budaya organisasi (X2) tidak berpengaruh

terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri

Kabupaten Bengkalis.

c. Nilai t hitung variabel kepemimpinan (X3) berpengaruh terhadap

kepuasan kerja karyawan pada PT. Petro Papua Energi Duri

Kabupaten Bengkalis.

6.2 Saran

Berdasarkan pada analisa dan kesimpulan yang berkaitan dengan

penelitian ini, maka penulis mengusulkan saran-saran sebagai berikut :

a. Dalam rangka meningkatkan kepuasan kerja, pihak perusahaan harus

memperhatikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepuasan kerja

karyawan-karyawannya antara lain dengan memberikan kondisi

lingkungan kerja yang nyaman dan aman, budaya organisasi yang kondusif

serta peran pimpinan dalam berkomunikasi dengan bawahan harus berjalan

dengan baik.

b. Variabel kepemimpinan menurut teori Michigan adalah suatu teori yang

mengalokasikan karakteristik perilaku kepemimpinan yang dikaitkan

dengan keefektifan kinerja. Variabel kepemimpinan adalah variabel yang

paling dominan terhadap peningkatan kepuasan kerja, untuk itu

perusahaan harus dapat mempertahankan bahkan meningkatkan sikap

seorang pemimpin yang harus mampu menciptakan rasa percaya diri dan

dukungan terhadap bawahan, pemberian bimbingan, pengarahan dan

petunjuk dari pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan agar tujuan

organisasi dapat tercapai. Misalnya melalui gaya kepemimpinan yang
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tidak terlalu otoriter dan demokratis sehingga cocok diterapkan untuk

mengarahkan karyawan agar peningkatan kinerja semakin optimal.

c. Melalui budaya organisasi yang telah tercipta hendaknya para pimpinan

memberikan dukungan dan kesempatan kepada karyawan untuk

mendapatkan pelatihan dan pengembangan, sehingga karyawan dapat

meningkatkan kreativitas, kemampuannya dalam bekerja.

d. Dalam lingkungan kerja kepada pihak perusahaan agar selalu menciptakan

suasana kerja yang kondusif dan harmonis dimana didalamnya tercipta

keharmonisan hubungan antara atasan dan bawahan maupun sesama

karyawan sehingga suasana kerja menjadi lebih semangat dan diharapkan

adanya lingkungan kerja yang bersih, aman, dan nyaman sehingga

karyawan akan lebih bersemangat dalam bekerja dan tidak kalah

pentingnya adanya fasilitas-fasilitas pendukung serta keselamatan kerja

bagi karyawan.

e. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, penelitian selanjutnya sebaiknya

menggunakan variabel lain yang tidak digunakan pada penelitian ini.


