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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di BAB IV, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Persepsi karyawan mengenai internal marketing  di nilai baik, dengan 

penilaian  rata – rata sebesar 3.63. adapun penilaian yang terendah yaitu 

indikator vision about excellence service dengan penilaian rata – rata 

sebesar 3.41 .  

2. Persepsi karyawan mengenai kepuasan kerja di nilai baik , dengan 

penilaian rata – rata sebesar 3.71. adapun penilaian yang terendah yaitu 

indikator mitra kerja yang mendukung dengan penilaian rata – rata sebesar 

3.64 . 

3. Penelitian ini menemukan bahwa internal marketing berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja karyawan di PT. Superintending Company of 

Indonesia ( Sucofindo )  dengan nilai beta sebesar 0.743 dan signifikan 

karena nilai signifikansi lebih kecil dari pada 0.05 yaitu 0.000 . 

 

5.1.1 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Dikarenakan indikator vision about excellence service mendapatkan nilai 

terendah maka pihak manajemen diharapkan mempioritaskan perbaikan 

terhadap indikator  vision about excellence service dengan selalu menjalin 

komunikasi terhadap karyawan tentang visi perusahaan/organisasi, 

meninjau kembali masalah yang dihadapi baik internal maupun eksternal, 

melibatkan seluruh anggota satuan organisasi dan satuan kerja untuk 

memberikan partisipasi/sharing secara maksimal sesuai dengan 

kemampuannya . 
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2. Dikarenakan indikator mitra kerja yang mendukung mendapatkan nilai 

terendah maka pihak manajemen diharapkan mempioritaskan perbaikan 

terhadap indikator mitra kerja yang mendukung dengan selalu melakukan 

komunikasi dalam setiap hal pekerjakan baik dengan individu terhadap 

individu maupun individu terhadap kelompok, dimana bila komunikasi 

terjalin dengan baik maka kerja sama individu maupun kelompok akan 

mengarah pada efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. 

3. Dalam upaya meningkatkan kepuasan karyawan maka perusahaan dapat 

memaksimalkan Internal Marketing terhadap karyawan. dengan perlu 

membangun suatu iklim kerja yang menekankan pelayanan iklim kerja 

yang baik akan membentuk persepsi karyawan atas prosedur, tindakan, 

dan perilaku yang diharapkan oleh perusahaan, baik organisasi maupun 

atasan harus memberikan dukungan kepada karyawan untuk menghasilkan 

output yang lebih baik yakni kualitas pelayanan yang lebih baik, dan 

melatih dan memotivasi secara efektif . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


