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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan teori, hasil penelitian, dan pengujian analisis 

regresi linear berganda yang dilakukan mengenai pengaruh penghargaan dan 

komunikasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Solusi Balad Lumampah 

Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Gambaran mengenai penghargaan pada PT. Solusi Balad Lumampah 

Bandung masih kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi-dimensi 

penghargaan yang terdiri dari, penghargaan financial dan penghargaan non 

financial. Dimensi penghargaan financial merupakan dimensi yang 

memiliki penilaian yang paling tinggi, sementara dimensi yang memiliki 

penilaian paling rendah penghargaan non financial. 

2. Gambaran mengenai komunikasi kerja karyawan PT. Solusi Balad 

Lumampah Bandung cukup tidak efektif. Hal ini dapat dilihat dari 

dimensi-dimensi komunikasi kerja yang terdiri dari, downward 

communication, upward communication dan lateral communication. 

Dimensi downward communication merupakan dimensi yang memiliki 

penilaian yang paling tinggi, sementara dimensi yang memiliki penilaian 

paling rendah adalah lateral communication. 

3. Gambaran mengenai kepuasan kerja karyawan PT. Solusi Balad 

Lumampah Bandung adalah kurang puas. Hal ini dapat dilihat dari 

dimensi-dimensi kepuasan kerja yang terdiri dari, sifat pekerjaan, 

pengawasan supervisi, gaji, peluang promosi dan hubungan dengan rekan 

kerja.  Dimensi sifat pekerjaan merupakan dimensi yang memiliki 

penilaian paling tinggi dalam kepuasan kerja, sementara dimensi yang 

memperoleh skor terendah terdapat pada dimensi gaji. 
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4. Hasil penelitian menyatakan bahwa, penghargaan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Solusi Balad Lumampah 

Bandung ,dengan besarnya pengaruh penghargaan terhadap kepuasan kerja 

sebesar 27,8%. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam 

pemberian penghargaan, maka akan semakin baik pula kepuasan kerja 

pegawai tersebut. 

5. Hasil penelitian menyatakan bahwa, komunikasi kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja PT. Solusi Balad Lumampah Bandung , 

dengan besarnya pengaruh komunikasi kerja terhadap kepuasan kerja 

sebesar 29,5%.. Hal ini menunjukkan bahwa semakin efektif komunikasi 

kerja, maka akan semakin baik pula kepuasan kerja karyawan. 

6. Hasil penelitian menyatakan bahwa penghargaan dan komunikasi kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja PT. Solusi Balad 

Lumampah Bandung dengan besarnya pengaruh penghargaan dan 

komunikasi kerja terhadap kepuasan kerja sebesar 23,5% yang 

ditunjukkan dalam tabel Koefisien determinasi. Hal ini menunjukan bahwa 

semakin tinggi penghargaan dan komunikasi kerja, maka akan semakin 

tinggi pula kepuasan kerja karyawan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan beberapa hal 

mengenai penghargaan dan komunikasi kerja untuk meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan, yaitu sebagai berikut: 

1. Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini sistem penghargaan yang dimiliki 

oleh PT. Solusi Balad Lumampah Bandung telah diaplikasikan dengan cukup 

baik, namun penghargaan perlu ditingkatkan lagi karena semua dimensi berada 

dibawah skor ideal. Adapun saran-saran sebagai masukan untuk perbaikan 

penghargaan PT. Solusi Balad Lumampah Bandung sebagai berikut: 
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a. Besarnya insentif yang diterima. Besarnya insentif yang diterima 

merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan oleh manajemen 

perusahaan karena besarnya insentif merupakan salah satu faktor kepuasan 

bagi karyawan dalam bekerja, dengan memperhatikan pemberian insentif 

karyawan dapat bekerja dengan rasa puas sehingga menciptakan hasil 

yang optimal. 

b. Pemberian Insentif memberikan semangat dalam mengerjakan tugas 

tambahan yang diberikan perusahaan. Salah satu faktor kepuasan bagi 

seorang karyawan dalam bekerja yaitu Pemberian Insentif harus berperan 

dalam memberikan semangat ketika mengerjakan tugas tambahan yang 

diberikan perusahaan, karena apabila karyawan merasa semangat dalam 

bekerja maka kinerja yang dihasilkan pun akan lebih optimal dan juga 

karyawan akan merassa lebih puas akan pekerjaan mereka. 

c. Hal lain yang perlu di perhatikan perusahaan dalam aspek penghargaan 

adalah bonus. Jumlah bonus yang diberikan perusahaan harus dapat 

menunjang pemenuhan kebutuhan karyawan, maka dengan begitu 

karyawan akan merasa puas akan terpenuhinya kebutuhan dengan adanya 

pemberian bonus. 

d. Perusahaan baiknya memperhatikan keadilan dalam pemberian bonus 

karena bonus yang dirasa cukup adil dan merata dengan karyawan yang 

lain akan membuat karyawan merasa puas akan pekerjaannya sehingga 

akan menghasilkan kinerja yang optimal. 

e. Perusahaan perlu memperhatikan masalah kenaikan gaji yang seharusnya 

dapat menunjang pemenuhan kebutuhan karyawan, hal ini perlu 

diperhatikan perusahaan demi kelancaran karyawan dalam meningkatkan 

rasa puas karyawan, karena kenaikan gaji adalah suatu hal yang sangat 

diharapkan oleh karyawan dan dapat mempengaruhi tingkat kepuasan 

karyawan dalam bekerja di perusahaan. 
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f. Kenaikan gaji yang diterima karyawan harus sesuai harapan. Perusahaan 

perlu meninjau ulang mengenai harapan karyawan dalam kenaikan gaji, 

karena kenaikan gaji yang sesuai dengan harapan karyawan akan 

memenuhi rasa puas mereka dalam bekerja di perusahaan. 

g. Perusahaan perlu memperbaiki sistem Pemberian tunjangan. Pemberian 

tunjangan harus disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dalam bekerja. 

Karena tunjangan diberikan untuk menunjang kebutuhan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya. 

h. Selain tunjangan yang harus sesuai dengan kebutuhan karyawan, 

perusahaan juga harus memperbaiki sistem Tunjangan yang diberikan 

harus dapat memperlancar pekerjaan karyawan, sehingga tunjangan yang 

sudah perusahaan berikan dapat tepat guna dan memberikan manfaat bagi 

perusahaan. 

2. Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini sistem komunikasi kerja yang 

dimiliki oleh PT. Solusi Balad Lumampah Bandung telah diaplikasikan dengan 

cukup baik, namun komunikasi kerja perlu ditingkatkan lagi karena semua 

dimensi berada dibawah skor ideal. Adapun saran-saran sebagai masukan untuk 

perbaikan komunikasi kerja pada PT. Solusi Balad Lumampah Bandung 

sebagai berikut: 

a. Pimpinan harus memperbaiki cara dalam menyampaikan job desk yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan. Job desk harus disampaikan 

secara jelas dan rinci demi kelancaran bekerja. Job desk merupakan 

tanggaung jawab apa saja yang akan dilakuka oleh karyawan, sehingga 

pemahaman karyawan mengenai job desk perlu benar-benar paham. 

b. Instruksi yang diberikan kepada karyawan harus terarah dan jelas, 

perusahaan harus lebih meningkatkan lagi komunikasi dalam memberkan 

instruksi kerja kepada karyawan agar dapatt terarah dengan baik. 

c. Perusahaan harus lebih memperhatikan komunikasi dalam penyampaian 

kebijakan kepada karyawan, karena apabila kebijakan disampaikan secara 
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tidak jelas akan berdampak pada tidak paham nya karyawan akan 

kebijakan-kebijakan apa yang berlaku di lingkungan kerja.Hal ini memicu 

terjadinya kesalahan-kesalahan ringan hingga fatal. 

d. Kebijakan-kebijakan yang nerlaku di perusahaan juga harus dapat 

dipahami oleh karyawan dengan baik sehingga dapat mencegah terjadinya 

kesalahan-kesalahan. 

e. Perusahaan harus dapat menyediakan fasilitas untuk memberikan saran 

kepada pimpinan, karena perusahaan yang baik dapat menampung semua 

kritik dan saran dengan baik dan harus memfasilitasinya agar adanya 

kemudahan bagi karyawan untuk memberikan masukan bagi perusahaan. 

f.  Pimpinan harus senantiasa memberikan kesempatan kepada karyawan 

untuk menyampaikan keluhannya dalam pekerjaan sehingga karyawan 

akan merasa nyaman. 

g. Perusahaan harus menyediakan fasilitas bagi karyawan dalam 

menyampaikan keluhan kepada pimpinan sehingga keluhan akan 

tersampaikan dengan baik untuk kemudian menjadi bahan evaluasi bagi 

perusahaan. 
h. Perusahaan harus mampu memberikan kesempatan pada karyawan untuk 

melaporkan kemajuan kerja yang sudah dilakukan. 
i. Perusahaan juga harus mampu menyediakan fasilitas pada karyawan untuk 

melaporkan kemajuan kerja yang sudah dilakukan. 
j. Perusahaan harus memperbaiki komunikasi antar sesama karyawan, 

sehingga dalam pekerjaan karyawan selalu bertukar pikiran dengan 

karyawan lain. Hal ini akan menghasilkan lingkungan kerja yang nyaman 

sehingga karyawan akan merasa lebih puas dengan pekerjaannya. 
k. Karyawan harus memperbaiki komunikasi sesama karyawan dengan selalu 

meminta pendapat dari karyawan lain mengenai pekerjaan, hal ini 

memberikan rasa nyaman dan aman dalam bekerja di perusahaan. 

l. Karyawan harus memperbaiki komunikasi sesama karyawan dengan selalu 
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membahas masalah dalam pekerjaan secara bersama-sama dengan 

karyawan lain, hal ini dapat memberikan rasa nyaman dan aman dalam 

bekerja di perusahaan. 

m. Karyawan harus memperbaiki komunikasi sesama karyawan dengan selalu 

bertanggung jawab secara bersama-sama dengan karyawan lain dalam 

menyelesaikan pekerjaan, hal ini dapat memberikan rasa nyaman dan 

aman dalam bekerja di perusahaan. 

3. Dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini sistem kepuasan kerja yang 

dimiliki oleh PT. Solusi Balad Lumampah Bandung telah diaplikasikan dengan 

cukup baik, namun kepuasan kerja perlu ditingkatkan lagi karena semua dimensi 

berada dibawah skor ideal. Adapun saran-saran sebagai masukan untuk perbaikan 

kepuasan kerja pada PT. Solusi Balad Lumampah Bandung sebagai berikut: 

a. Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan harus sesuai dengan 

keahlian yang mereka miliki, hal ini menyangkut ketepatan pekerjaan 

dengan keahlian yang dimiliki karyawan sehingga pekerjaan yang akan 

dikerjakan dapat dikerjakan dengan baik dan benar. 

b. Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan harus sesuai dengan 

kemampuan yang mereka miliki, hal ini menyangkut ketepatan pekerjaan 

dengan kemampuan yang dimiliki karyawan sehingga pekerjaan yang akan 

dikerjakan dapat dikerjakan dengan baik dan benar. 

c. Perusahaan harus memperhatikan kembali mengenai ketegasan dari 

pimpinan dalam memberikan sanksi pada karyawan yang tidak disiplin, 

sanksi harus tepat sasaran agar adil dan memberikan pembelajaran kepada 

karyawan yang melakukan kesalahan.  

d. Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan harus sesuai dengan 

keahlian yang mereka miliki, hal ini menyangkut ketepatan pekerjaan 

dengan keahlian yang dimiliki karyawan sehingga pekerjaan yang akan 

dikerjakan dapat dikerjakan dengan baik dan benar. 

e. Pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan harus sesuai dengan 
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kemampuan yang mereka miliki, hal ini menyangkut ketepatan pekerjaan 

dengan kemampuan yang dimiliki karyawan sehingga pekerjaan yang akan 

dikerjakan dapat dikerjakan dengan baik dan benar. 

f. Perusahaan harus memperhatikan kembali mengenai ketegasan dari 

pimpinan dalam memberikan sanksi pada karyawan yang tidak disiplin, 

sanksi harus tepat sasaran agar adil dan memberikan pembelajaran kepada 

karyawan yang melakukan kesalahan. 

g. Perusahaan harus lebih meningkatkan pengawasan yang ketat oleh 

pimpinan terhadap pekerjaan yang dikerjakan  oleh karyawan. Pengawasan 

yang baik akan mengontrol kualitas yang akan dihasilkan karyawan, maka 

pengawasan dapat membanu meningkatkan kualitas output yang 

dihasilkan karyawan. 
h. kedisiplinan yang ditegakan pimpinan harus lebih ditingkatkan, 

menegakan kedisiplinan harus dilakukan oleh semua penghuni perusahaan 

baik pimpinan maupun bawahan, apabila kedisiplinan sudah ditegakkan 

dengan baik oleh pimpinan, maka karyawan pun akan mengikuti nya. 
i. Perusahaan harus meninjau kembali mengenai gaji apakah semua sudah 

sesuai dengan UMR atau belum. Gaji merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh terhadap meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

j. Gaji diberikan harus selalu tepat waktu, menyangkut gaji adalah hak 

karyawan maka harus diberikan sesuai ketetapan pemberian gaji. Tidak 

puasnya karyawan mengenai pemberian gaji akan berdampak kepada 

penurunan rasa puas dalam bekerja di perusahaan. 

k. Perusahaan perlu memperhatikan kembali besarnya gaji yang diberikan 

kepada karyawan harus sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan yang 

diterima dan dikerjakan oleh karyawan, hal ini menyangkut keadilan 

dalam pemberian gaji kepada karyawan sesuai tugas dan tanggung jawab 

karyawan. 

l. Promosi jabatan yang diberikan kepada karyawan harus berdasarkan pada 
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kemampuan yang dimiliki oleh karyawan, sehingga  promosi jabatan akan 

tepat sasaran dan tidak merugikan perusahaan. Promosi jabatan yang tidak 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan akan 

menyebabkan rasa tidak puas oleh karyawan kepada perusahaan.  

m. Kebijaksanaan pimpinan dalam promosi jabatan harus dilakukan secara 

adil pada semua karyawan, hal ini akan memicu perselisihan antar 

maryawan dan konflik dalam perusahaan apabila pimpinan tidak adil dan 

bijaksana dalam memberikan promosi jabatan kepada karyawan. 

n. Perusahaan harus meninjau kembali mengenai ketentuan dari promosi 

jabatan yang akan diberikan kepada karyawan. Ketentuan promosi harus 

disampaikan dengan jelas untuk pemahaman karyawan. 

o. Perusahaan harus memberikan peluang yang sama bagi karyawan lain 

dalam mendapatkan promosi jabatan. Promosi jabatan harus dilakukan 

secara adil kepada seluruh karyawan.  

4. Hasil penelitian menyatakan bahwa penghargaan berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja karyawan, dengan demikian penulis merekomendasikan 

supaya pemimpin terus memperbaiki pemberian penghargaan untuk 

meningkatkan rasa nyaman bagi karyawan. Pemberian penghargaan yang 

baik dapat membantu karyawan memenuhi tugas mereka, sehingga hal ini 

akan menyebabkan perusahaan  menjadi lebih baik. 

5. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa komunikasi kerja berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan, dengan demikian penulis 

merekomendasikan supaya pemimpin terus meningkatkan dan 

memperhatikan komunikasi kerja yang terjalin di perusahaan, dengan 

memperbaiki komunikasi kerja dalam perusahaan, maka karyawan akan 

merasa puas bekerja dan bertahan dalam perusahaan, sehingga hal ini akan 

menyebabkan perusahaaan menjadi lebih baik lagi. 

6. Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa penghargaan dan komunikasi kerja 

secara bersama-sama berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan. Dengan 
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demikian penulis merekomendasikan supaya pemimpin terus meningkatkan 

penghargaan dan memperbaiki komunikasi kerja karyawan yang dimilikinya, 

agar kepuasan kerja karyawan dapat meningkat sehingga lebih banyak 

referensi yang masuk untuk perbaikan-perbaikan organisasi. Faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yaitu penghargaan dan komunikasi 

kerja. Peningkatan Non Financial Penghargaan (Penghargaan Non Finansial) 

perlu diperhatikan lagi terutama dalam pemberian pujian kepada karyawan 

dan fasilitas kerja perlu ditingkatkan nilai nya untuk memberikan rasa 

dihargai bagi karyawan, begitu pula Lateral Communication (Komunikasi 

Lateral) perbaikan dalam hubungan sesama karyawan perlu ditingkatkan lagi 

agar dapat membuat perusahaan menjadi lebih baik. 

 


