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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara empiris

pengaruh penilaian prestasi, promosi jabatan dan kompensasi terhadap

kepuasan kerja karyawan. Responden dalam penelitian berjumlah 32

karyawan KSPS BMT Logam Mulia. Setelah peneliti melakukan analisis,

maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh antara penilaian prestasi terhadap kepuasan kerja

karyawan KSPS BMT Logam Mulia. Hal ini terlihat dari nilai thitung

3,262 lebih besar dari ttabel 2,048 (3,262 > 2,048) dengan tingkat

signifikansi 0,003 di bawah 0,005.

2. Tidak terdapat pengaruh antara promosi jabatan terhadap variabel

kepuasan kerja karyawan KSPS BMT Logam Mulia. Hal ini terlihat dari

thitung 0,618 lebih kecil dari ttabel 2,048 (0,618 < 2,048) dengan tingkat

signifikansi 0,541 di atas 0,05.

3. Terdapat pengaruh antara kompensasi terhadap variabel kepuasan kerja

karyawan KSPS BMT Logam Mulia. Hal ini terlihat dari nilai thitung

2,159 lebih besar dari ttabel 2,048 (2,159 > 2,048) dengan tingkat

signifikasi 0,040 di bawah 0,05.

4. Terdapat pengaruh secara simultan antara penilaian prestasi, promosi

jabatan dan kompensasi terhadap kepuasan karyawan KSPS BMT Logam

Mulia. Hal ini terlihat dari nilai Fhitung 6,987 lebih besar dari Ftabel 3,340

(6,987 > 3,340) dengan nilai signifikansi 0,001 yang berada di bawah

0,05.

B. Saran
Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan

maka peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan
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manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun

saran-saran yang dapat peneliti sampaikan antara lain:

1. Bagi KSPS BMT Logam Mulia diharapkan adanya komunikasi antara

tim penilai dengan penilai lain agar tidak terjadi kesalahpahaman dan

kecurigaan dalam menilai prestasi kerja karyawan.

2. Agar semua karyawan mengetahui adanya promosi jabatan, hendaknya

pihak terkait menginformasikan adanya promosi jabatan.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian

selanjutnya untuk bidang yang sama.

C. Penutup
Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah

memberikan kekuatan, rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis

dapat menyelesaikan pengerjaan skripsi dari awal hingga saat ini. Penulis

menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

sehingga penulis sangat mengharapkan kritik dan saran bagi para pembaca.

Dan penulis berharap apa yang menjadi kelemahan dalam penulisan skripsi

ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan

skripsi mendatang. Harapan penulis, mudah-mudahan bisa memberikan

manfaat positif bagi penulis maupun pembaca. Amin Yaa Robbal Alamin..
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