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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan Bab

IV mengenai pengaruh kompensasi langsung terhadap kepuasan kerja karyawan

pada PT Banyu Herang Abadi/XL-Axiata di Wilayah Kabupaten Bandung Barat,

maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan dan memberikan beberapa

saran sebagai masukan bagi perusahaan.

5.1 Kesimpulan

Setelah di analisis berdasarkan data-data yang diperoleh dengan

perhitungan dan telah diuraikan serta dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian kompensasi langsung di PT Banyu Herang Abadi/XL-Axiata di

Wilayah Kabupaten Bandung Barat sudah baik, hal tersebut dapat dilihat

berdasarkan hasil rata-rata yaitu sebesar 3,651 dengan predikat setuju yang

berada pada interval 3,40-4,19. Dimana skor tertinggi sebesar 4,04 yang

dapat dikatakan bahwa perusahaan telah memenuhi upah yang diberikan

perusahaan adil dan layak, sedangkan skor terendah sebesar 2,82, dapat

dikatakan bahwa perusahaan masih dianggap kurang dalam pemberian

insentif bagi karyawannya yang berprestasi.

2. Kepuasan kerja karyawan di PT Banyu Herang Abadi/XL-Axiata baik, hal

tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil rata-rata sebesar 3,89 dengan

predikat setuju secara keseluruhan berada pada interval 3,40-4,19. Dimana

skor tertinggi sebesar 4,12, dapat dikatakan di perusahaan tempat saya

bekerja jarang terjadi pergantian karyawan, sedangkan skor terendah

sebesar 3,74 dapat dikatakan bahwa perusahaan besar cenderung

memberikan kepuasan yang tinggi terhadap karyawan.
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3. Pengaruh kompensasi langsung terhadap kepuasan kerja karyawan di PT

Banyu Herang Abadi/XL-Axiata di Wilayah Kabupaten Bandung

berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman, diperoleh nilai rs

sebesar 0,682, maka hubungan antara kompensasi langsung dengan

kepuasan kerja karyawan dapat dikatakan cukup kuat karena berada pada

interval 0,600–0,799, besarnya pengaruh kompensasi langsung terhadap

kepuasan kerja karyawan sebesar 22%, sisanya sebesar 78% dipengaruhi

oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti. Hasil uji hipotesis nilai thitung

≥ ttabel (3,68 > 1,67), maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya kompensasi

langsung  berpengaruh  positif terhadap kepuasan kerja karyawan.

5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran dari penulis berdasarkan hasil penelitian yang

diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan antara kompensasi langsung

terhadap kepuasan kerja karyawan :

1. Skor terendah variabel kompensasi langsung adalah pada pernyataan

perusahaan masih dianggap kurang dalam memberikan insentif bagi

karyawannya yang berprestasi dengan skor 2,82. Maka dari PT Banyu

Herang Abadi/XL-Axiata di Wilayah Kabupaten Bandung harus lebih

memperhatikan insentif yang diberikan kepada karyawannya, baik dalam

ketepatan pemberiannya maupun secara penilaiannya. Sehingga

diharapkan kompensasi yang diberikan dapat dirasakan oleh seluruh

karyawannya dan memberi kepuasan kepada para karyawan sehingga

dapat memacu kinerja karyawan agar lebih bereprestasi lagi dalam

bekerja.

2. Variabel kepuasan kerja karyawan memiliki skor terendah pada pernyataan

bahwa secara maksimal perusahaan besar belum tentu memberikan

kompensasi tinggi terhadap karyawannya dengan skor 3,74. Maka PT

Banyu Herang Abadi/XL-Axiata di Wilayah Kabupaten Bandung
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seharusnya lebih dekat kepada para karyawan agar perusahaan dapat

melihat dan menilai secara langsung seberapa besar dan hal-hal apa saja

yang dibutuhkan oleh karyawan agar perusahaan memberikan kompensasi

yang sesuai untuk karyawan sehingga karyawan mendapatkan kepuasan

yang sesuai dengan keinginannya. Yang mana dapat memberikan dan

membangkitkan kinerja karyawan secara optimal.

3. Karena hubungan antara kompensasi langsung terhadap kepuasan kerja

karyawan bernilai kuat dan berpengaruh positif. Maka PT Banyu Herang

Abadi/XL-Axiata di Wilayah Kabupaten Bandung Barat hendaknya terus

meningkatkan dan memperhatikan kompensasi langsung yang diberikan

kepada karyawan karena diharapkan ini dapat meningkatkan kepuasan

kerja para karyawannya yang akan menghasilkan kinerja yang bagus dari

karyawan tersebut.


