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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukanterhadapkaryawan PT Jasa Marga 

Cabang Purbaleunyi Bandung, untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi 

terhadap kepuasan kerja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Gambaran iklim organisasi karyawan PT. Jasa Marga Cabang Purbaleunyi 

Bandung berada pada kategori sedang. Artinya iklim organisasi di PT. Jasa 

Marga Cabang Purbaleunyi Bandung sudah dirasa cukup baik oleh sebagian 

besar karyawan dan sudah dirasa sesuai dengan apa yang diharapkan, namun 

masih ada beberapa karyawan yang merasa kurang sesuai dan merasa iklim 

organisasi di perusahaan tersebut kurang baik dengan apa yang diharapkan, 

sehingga iklim organisasi yang ada di PT. Jasa Marga Cabang Purbaleuunyi  

masih dirasa kurang kondusif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai setiap 

indikator yang dijawab oleh karyawan memiliki tingkat nilai sedang. Dilihat 

dari variable iklim organisasi tertinggi yaitu support (dukungan) dengan 

indikator : dukungan yang diberikan rekan kerja. Sub variabel terendah 

responsibility (tanggung jawab) dengan indikator: tanggung jawab terhadap 

hasil kerja. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap hasil kerja 

yang  dikerjakan oleh karyawan masih tergolong rendah dan tidak maksimal 

karena karyawan yang sebagian besar masih bersikap santai dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. Dengan ini maka perlu sesegera mungkin 
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untuk diperbaiki agar rasa tanggungjawab terhadap pekerjaan bisa lebih 

meningkat lagi.  

2. Gambaran kepuasan kerja karyawan PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi 

Bandung berada pada kategori sedang. Artinya sebagian besar  karyawan 

merasa cukup puas terhadap pekerjaannya. Namun masih ada beberapa 

karyawan yang masih merasa kuang puas terhadap pekerjaannya di PT. Jasa 

Marga Cabang Purbaleunyi Bandung. Hal ini menunjukkan bahwa nilai 

setiap indikator yang dijawab oleh karyawan memiliki tingkat nilai sedang. 

Dilihat dari variabel kepuasan kerja tertinggi yaitu rekan kerja dengan 

indikator: kemampuan bekerja sama. Sub variable terendah pekerjaan itu 

sendiri dengan indikator : kepuasan terhadap penempatan kerja karyawan. 

Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap penempatan kerja karyawan 

di PT. Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Bandung masih dirasa kurang pas 

oleh karyawan itu sendiri. Dan sebagian besar karyawan menginginkan 

penempatan posisi kerja yang lebih tinggi dan lebih baik dari sekarang. 

Dengan ini maka PT. Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Bandung perlu 

melakukan evaluasi kembali dalam melakukan penempatan kerja terhadap 

karyawan agar kepuasan kerja karyawan dapat terus meningkat kembali 

sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan menjadi lebih baik lagi. 

3. Iklim organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Bandung. Koefisien korelasi 

yang diperoleh menunjukkan terdapat hubungan yang cukup kuat antara 

iklim organisasi dengan kepuasan kerja. Hal tersebut ditunjukkan oleh 
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koefisien korelasi yang bernilai positif dan menunjukkan bahwa kedua 

variabel berbanding lurus, artinya jika perusahaan memiliki iklim organisasi 

yang baik dan kondusif maka dapat diprediksi bahwa tingkat kepuasan kerja 

karyawan akan meningkat. Namun sebaliknya, jika iklim organisasi di 

dalam perusahaan buruk dan tidak kondusif maka kepuasan kerja karyawan 

akan menurun. 

 

5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai pengaruh iklim 

organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Jasa Marga Cabang Purbaleunyi 

Bandung, maka untuk iklim organisasi yang sesuai dengan kebutuhan karyawan 

dan untuk meningkatkan  kepuasan kerja karyawan, peneliti mengajukan beberapa 

saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi PT. Jasa Marga Cabang 

Purbaleunyi Bandung dalam menentukan kebijakan organisasinya di masa yang 

akan datang. 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi iklim organisasi pada PT. Jasa 

Marga Cabang Purbaleunyi Bandung berada dalam kondisi sedang atau 

cukup baik. Namun kondisi iklim organisasi yang ada di perusahaan belum 

sepenuhnya kondusif. Artinya pihak perusahaan masih harus meningkatkan 

kondisi iklim organisasi agar menjadi lebih kondusif dan dapat 

meningkatkan kepuasan kerja pada karyawannya. Hal ini disimpulkan 

berdasarkan masih ada beberapa responden yang menyatakan kurang setuju 

/ kurang sesuai terhadap kondisi iklim organisasi yang ada saat ini 
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khususnya mengenai indikator tanggung jawab (responsibility). Untuk 

mendapatkan iklim organisasi yang lebih kondusif, hendaknya perusahaan 

melakukan pengawasan yang lebih tinggi terhadap karyawan agar tingkat 

kedisiplinan karyawan terjaga dan melakukan pendekatan secara 

kekeluargaan guna membangun hubungan yang harmonis dengan karyawan 

agar karyawan merasa diperhatikan dan merasa nyaman bekerja di 

perusahaan tersebut. Sehingga akan tercipta sense of belonging, yaitu 

karyawan merasa dimiliki atau merasa bahwa dirinya diterima dan diakui 

sebagai bagian dari perusahaan tersebut, yang pada akhirnya akan 

menciptakan rasa tanggung jawab yang lenbih tinggi untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik sesuai dengan target perusahaan. 

2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan di 

PT. Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Bandung dalam kategori sedang. 

Kepuasan kerja di perusahaan tersebut dirasa belum optimal dan masih 

dapat ditingkatkan lagi. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dari 

keseluruhan jumlah responden masih ada responden yang memiliki tingkat 

kepuasan kerja yang rendah, khususnya mengenai penempatan kerja 

karyawan.  Oleh karena itu diharapkan penempatan kerja yang dilakukan 

PT. Jasa Marga Cabang Purbaleunyi Bandung dapat sesuai dengan bidang 

keahlian yang dimiliki tiap individu karyawan itu sendiri. Karyawan akan 

mudah bekerja secara cepat dan tepat jika pemberian dalam pekerjaan sesuai 

dengan keahliannya, jika pun belum sesuai dengan kapabilitas karyawan 

tersebut, maka perusahaan dapat memberikan training agar karyawan 
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mudah beradaptasi dengan penempatan kerja dan pekerjaan yang harus 

dilakukannya. 

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa iklim organisasi memiliki pengaruh 

yang positif terhadap kepuasan kerja karyawan. Akan tetapi masih banyak 

variabel atau faktor lain yang dapat memberikan kontribusi terhadap 

kepuasan kerja. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap 

varaiabel atau faktor lain yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. 

 

 

 

 

 

 

  


