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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menyimpulkan 

beberapa simpulan sebagai berikut : 

1. Dosen UTama memiliki kepuasan kerja yang baik dengan penilaian rata-rata 

3,462, dimana kepuasan tertinggi terdapat pada pernyataan “Saya menyukai 

pekerjaan saya” dengan penilaian rata-rata 3,902, sedangkan kepuasan 

terendah terdapat pada pernyataan “UTama memberikan peluang promosi 

atau kenaikan jabatan” dengan penilaian rata-rata 3,205. 

2. Dosen UTama memiliki komitmen organisasi yang baik dengan penilaian 

rata-rata 3,403, dimana komitmen tertinggi terdapat pada pernyataan  

“pekerjaan di UTama merupakan pekerjaan yang saya sukai” dengan 

penilaian rata-rata 3,561, sedangkan penilaian komitmen organisasi yang 

terendah terdapat pada pernyataan ” Salah satu kesulitan meninggalkan 

UTamaa dalah sulitnya mencari pekerjaan lain” dengan penilaian rata-rata 

3,189.  

3. Kinerja dosen UTama telah baik dengan penilaian rata-rata 3,705, adapun 

penilaian kinerja tertinggi terdapat pada pernyataan “Saya dapat bekerjasama 

dalam menyelesaikan tugas” dengan penilaian rata-rata 3,841, Sedangkan 

penilaian terendah terdapat pada pernyataan “Saya memiliki pengetahuan 
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yang cukup tentang tugas/kewajibannya dan melakukannya sehingga 

mendekati standar perusahaan/instansi anda” dengan penilaian rata-rata 

sebesar 3,568. 

4. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja dosen UTama. Kepuasan kerja memiliki 

hubungan sebesar 0,734 dan signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,000 dengan 

kinerja, sedangkan komitmen organisasi berhubungan sebesar 0,695 dan 

signifikan dibawah 0,05 yaitu 0,000. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan peneliti memberikan beberapa 

saran sebagai berikut, sebagai pertimbangan pengembangan UTama dimasa yang 

akan datang 

1. UTama diharapkan untuk meningkatkan kepuasan dosen dengan memperbaiki 

perencanaan karir dosen dengan memperhitungkan tanggung jawab dari sisi 

dosen, pimpinan dan instansi UTama sendiri. 

2. UTama diharapkan dapat meningkatkan komitmen organisasi dengan 

memperhitungkan aspek-aspek dari komitmen organisasi itu sendiri seperti 

mempertemukan tujuan UTama dengan tujuan pribadi dosen, melibatkan 

dosen dalam pengambilan keputusan UTama, dan mempererat hubungan 

secara personal antara organisasi dengan dosen. 
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3. UTama diharapkan dapat meningkatkan kinerja dosen dengan menerapkan 

konsep knowledge management diantaranya Acquisition, Dedicated resources, 

Fusion, AdaptationdanNetworks. 

4. Dalam meningkatkan kinerja perlu ditingkatkan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi dosen sendiri 


