
93 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh 

Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen 

Organisasional di Koperasi Karyawan Pura Group”. Setelah 

peneliti melakukan analisis dalam bab-bab sebelumnya, 

maka peneliti dapat beberapa simpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi kerja terhadap Komitmen Organisasional di 

Koperasi Karyawan Pura Group Kudus 

Variabel motivasi kerja (X1) berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap komitmen organisasional di 

Koperasi Karyawan Pura Group di Kudus. Hal ini 

terlihat dari nilai thitung 2.975 dengan nilai ttabel dengan 

tingkat signifikansi 0,005. Dari hasil uji t atau uji parsial 

yang menunjukkan bahwa nilai thitung pada variabel X1 

(motivasi kerja) menghasilkan nilai terkecil thitung > ttabel 

(2.975 > 2,012) artinya variabel ini mempunyai 

pengaruh positif terhadap Komitmen organisasional di 

Koperasi Karyawan Pura Group di Kudus. 

2. Kepuasan kerja terhadap Komitmen Organisasional di 

Koperasi Karyawan Pura Group Kudus 

Variabel kepuasan  kerja (X2) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional 

di Koperasi Karyawan Pura Group di Kudus. Hal ini 

terlihat dari nilai thitung 3.781 dengan nilai ttabel dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Dari hasil uji t atau uji parsial 

yang menunjukkan bahwa nilai thitung pada variabel X2 

(kepuasan kerja) menghasilkan nilai terbesar thitung > 

ttabel (3.781 > 2,012), artinya variabel ini mempunyai 

pengaruh positif terhadap Komitmen organisasional di 

Koperasi Karyawan Pura Group di Kudus. 

3. Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen 

Organisasional di Koperasi Karyawan Pura Group di 

Kudus 

Terdapat pengaruh positif antara motivasi kerja 

dan kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional di 

Koperasi Karyawan Pura Group Kudus. Hal ini terlihat 

dari nilai Fhitung (10.024) dengan nilai F tabel (3,19) 
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dengan tingkat signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05). Ini 

berarti tingkat Fhitung > Ftabel (10.024 > 3,19). Dari 

hasil uji yang dilakukan baik simultan (uji F) maupun uji 

parsial (uji t) dapat dilihat bahwa hasil uji F lebih besar 

dibandingkan uji t. dan dari hasil Koefisien Determinasi 

atau T square (r2) besar pengaruh motivasi kerja dan 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional di 

koperasi karyawan Pura Group di kudus.  

 

B. Saran  

Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah 

disampaikan diatas, berikut disampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

a. Penambahan variabel penelitian yang juga 

berpengaruh terhadap keberhasilan organisasi 

misalnya, keterlibatan kerja, kinerja karyawan, dan 

lain sebagainya 

b. Penggunaan metode survey melalui kuesioner 

hendaknya diikuti dengan wawancara langsung 

untuk menghasilkan data yang lebih akurat. 

c. Penelitian mendatang diharapkan dapat 

memperluaskan populasi penelitian. Populasi 

penelitian tidak hanya diambil dari satu 

perusahaan, mungkin bisa dikembangkan pada 

perusahaan lain yang cakupannya lebih besar. 

2. Bagi Organisasi 

a. Berdasarkan penelitian ini pada variabel kepuasan 

kerja memiliki pengaruh yang positif kepada 

karyawan untuk lebih meningkatkan komitmen 

organisasional di Koperasi Karyawan Pura Group 

Kudus. 

b. Berdasarkan hasil penelitian pada variabel 

motivasi kerja memiliki koefisien regresi yang 

paling kecil. Karyawan kurang memilki motivasi 

yang baik. Seharusnya pemimpin memperhatikan 

pemberian motivasi terhadap karyawannya karena 

dengan hal tersebut dapat meningkatkan komitmen 

organisasional. 
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C. Penutup  

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT 

,akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi 

yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan 

Kerja terhadap Komitmen Organisasional di Koperasi 

Karyawan Pura Group Kudus”.  

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini kurang 

sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis 

harapkan demi perbaikan dalam penelitian ini. Dan semoga 

penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 

wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada 

umumnya. 

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu dan 

memberikan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian 

skripsi ini. Dan semoga mendapat balasan pahala yang 

berlipat dari Allah SWT.  Jazakumullah Khoirol Jaza’, 

Amin ya Rabbal Alamin. 


