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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Kesejahteraan secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Kudos Istana Furniture.  Maka perusahaan harus meningkatkan 

kesejahteraan karyawan agar kinerja karyawan meningkat. 

2. Jaminan Sosial secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Kudos Istana Furniture. Maka perusahaan harus menigkatkan 

jaminan sosial agar kinerja karyawan meningkat. 

B. Keterbatasan  

1. Penelitian ini merupakan penelitian dengan studi kasus. Sehingga, hasilnya 

tidak dapat untuk mengeneralisasi keseluruhan industri. 

2. Nilai R
2 

sebesar 0,450. Sehinga masih banyaknya faktor lain yang 

mempengaruhi kinerja selain kesejahteraan dan jaminan sosial. 

C. Saran  

1. Bagi perusahaan 

Seiring dengan  pesatnya laju perkembangan perekonomian disarankan 

PT. Kudos Istana Furniture untuk meningkatkan kinerja karyawan. Pada 

prinsipnya, program jaminan sosial yang telah di rencanakan sebagai bentuk  

perhatian pemerintah terhadap tenaga kerja adalah sangat baik. Akan tetapi, 

dalam aplikasi dari masing-masing program masih terdapat kelemahan. 

Oleh karena itu, sudah menjadi tugas bagi PT. Kudos Istana Furniture untuk 

meningkatkan citra baik dan menanamkan kepercayaan kepada karyawan 

atas manfaat yang terdapat pada masing-masing program adalah 

kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya. 

2.  Bagi penelitan selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya agar meneliti variabel lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini. 
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D. Penutup  

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang 

telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap 

tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW yang kita harapkan 

syafa’atnya kelak di hari kiamat.  

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha 

semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan 

dan kekeliruan. Hal itu semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan 

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran 

dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak demi perbaikan yang akan 

datang untuk mencapai kesempurnaan.  

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat menambah 

khazanah keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi 

pembaca pada umumnya. Aaamin 

 

 

 


