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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan. 

  Merujuk kepada rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagi 

berikut : 

a. Gambaran  tingkat  kualitas  kehidupan  kerja  

(Quality  of  work  life/QWL)  di Bank Bjb Cabang 

Soreang  berada dalam kategori sangat baik. Hal ini di 

dibuktikan tanggapan responden secara keseluruhan 

mengenai variabel Quality Work of Life (QWL) dapat 

diketahui bahwa rata-rata  variabel Quality Work of 

Life (QWL)  adalah sebesar 4,19. 

b. Gambaran  tingkat  kepuasan kerja  di Bank Bjb 

Cabang Soreang  berada dalam kategori puas. Hal ini 

dibuktikan dengan tanggapan responden secara 

keseluruhan mengenai variable kepuasan kerja dapat 

diketahui bahwa rata-rata  variabel kepuasan kerja 

adalah sebesar 3.94 dengan predikat puas.  

c. Gambaran tingkat komitmen organisasi di Bank Bjb 

Cabang Soreang  berada dalam kategori tinggi. Hal 

ini dibuktikan dengan tanggapan responden secara 
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keseluruhan mengenai variabel komitmen organisasi 

dapat diketahui bahwa rata-rata  variabel komitmen 

organisasi adalah sebesar 3,99 dengan predikat tinggi. 

d. Gambaran  tingkat  kinerja karyawan  di Bank Bjb 

Cabang Soreang  berada dalam kategori sangat baik. 

Hal ini dibuktikan dengan tanggapan  responden 

secara keseluruhan mengenai variabel kinerja dapat 

diketahui bahwa rata-rata  variabel kinerja adalah 

sebesar 4,15 dengan predikat sangat baik  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian dapat 

disimpulkan bahwa : 

a. Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan 

bahwa “Kualitas  kehidupan  kerja  (quality  of  work  

life)  berpengaruh  positif dan signifikan   terhadap   

Kinerja.  Hipotesis ini terbukti menurut hasil pengujian 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002. Nilai 

signifikansi tersebut lebih kecil dari apha 0,005.  Dari 

data menunjukkan bahwa t hitung  (3,669) > t tabel 

(1,994) dan tingkat signifikansi sebesar 0,01 < 0.05  

yang berarti bahwa variabel QWL berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja.  
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b. Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Kualitas  kehidupan  kerja  (quality  of  work  life)  

berpengaruh  positif dan signifikan   terhadap   

Kepuasan Kerja”.  Hipotesis ini terbukti menurut hasil 

pengujian dengan tingkat signifikansi sebesar 0,001. 

Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari apha 0,005.  

Dari data menunjukkan bahwa t hitung  (3,237) > t 

tabel (1,994) dan tingkat signifikansi sebesar 0,001 < 

0.05  yang berarti bahwa variabel QWL berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

c. Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Kualitas  kehidupan  kerja  (quality  of  work  life)  

berpengaruh  positif dan signifikan   terhadap   

Komitmen Organisasi”.  Hipotesis ini terbukti menurut 

hasil pengujian dengan tingkat signifikansi sebesar 

0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari apha 

0,005.  Dari data menunjukkan bahwa t hitung  (4,149) 

> t tabel (1,994) dan tingkat signifikansi sebesar 0,03 < 

0.05  yang berarti bahwa variabel QWL berpengaruh 

signifikan terhadap komitmen organisasi. 

d. Hipotesis keempat pada penelitian ini menyatakan 

bahwa “Kepuasan Kerja berpengaruh  positif dan 
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signifikan  terhadap  Kinerja”.   Hipotesis ini terbukti 

menurut hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,002. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil 

dari apha 0,005.  Dari data menunjukkan bahwa t 

hitung  (3,227) > t tabel (1,994) dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,02 < 0.05  yang berarti bahwa variabel 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. 

e. Hipotesis kelima pada penelitian ini menyatakan bahwa 

“Komitmen Organisasi berpengaruh  positif dan 

signifikan  terhadap  Kinerja”.   Hipotesis ini terbukti 

menurut hasil pengujian dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,003. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil 

dari apha 0,005.  Dari data menunjukkan bahwa t 

hitung  (4,748) > t tabel (1,994) dan tingkat signifikansi 

sebesar 0,03 < 0.05  yang berarti bahwa variabel 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja. 

f. Pengujian hipotesis keenam adalah untuk membuktikan 

bahwa variabel kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi memediasi hubungan antara Kualitas 

kehidupan kerja terhadap kinerja karyawan. Dari hasil 
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analisa dengan menggunakan analisis regresi linier 

bertingkat (hierarchical regression) dapat disimpulkan 

bahwa variabel kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi merupakan variabel mediasi secara parsial 

terhadap hubungan antara QWL dengan kinerja. 

5.2   Saran 

 Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh 

dari sempurna karena keterbatasan waktu, referensi dan 

pengetahuan yang dimiliki. Berdasarkan kesimpulan yang 

telah dikemukakan di atas, penulis mencoba memberikan saran 

sebagai berikut: 

1. Sebaiknya perusahaan melakukan audit SDM mengenai 

Quality of Work life secara terjadwal misalnya 6 bulan 

sekali untuk memantau indikator Quality of Work Life, 

misalnya memantau sistem kerja, SOP, job desc dan 

kompensasi. 

2. Oleh karena kualitas kehidupan kerja berpengaruh  

terhadap  kinerja  karyawan, maka faktor tersebut   

perlu   mendapat perhatian     yang    lebih    besar    

untuk ditingkatkan kualitasnya, Dimensi kualitas 

kehidupan kerja yang perlu mendapat perhatian besar  

antara  lain adalah faktor pasrtisipasi dan lingkungan 
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kerja yang harus di tingkatkan lagi.  Bagi  pertumbuhan  

dan  berkembangnya  organisasi, maka perlu dibina 

hubungan antara  atasan  dengan  bawahan,  antara 

karyawan dengan karyawan   yang  ada dilingkungan   

kerja   dimana   perlu ada pemberian  motivasi dalam 

rangka pengembangan   program-program  yang ada di 

perusahaan. 

3. Dalam rangka meningkatkan komitmen organisasi bagi 

karyawan Bank Bjb cabang Soreang dapat diupayakan 

pula  bagi  perusahaan agar lebih mampu 

mengkomunikasikan dan menyosialisasikan visi, misi, 

kebijakan, strategi,    peraturan-peraturan, dan nilai-

nilai organisasi pada para karyawan melalui   

pembinaan, bimbingan serta perlibatan karyawan 

dalam  perumusan   kebijakan. Dengan demikian, 

diharapkan karyawan semakinmerasa memiliki  

kesanggupan  untuk menjadi anggota organisasi sampai 

akhir karirnya. 


