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BAB V 

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan 

menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan keadilan kompensasi terhadap 

komitmen organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan Waroeng 

Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis dan pembahasan, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen 

organisasi Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta, sehingga 

hipotesis 1 diterima. 

2. Keadilan kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

komitmen organisasi Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta, 

sehingga hipotesis 2 diterima. 

3. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta, sehingga 

hipotesis 3 diterima. 

4. Kepuasan kerja berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta, sehingga 

hipotesis 4 ditolak. 

5. Keadilan kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta, sehingga 

hipotesis 5 diterima. 
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B. Keterbatasan Penelitian 

1. Peneliti tidak dapat memberikan kuesioner secara langsung kepada 

responden dan mendampingi responden dalam mengisi kuesioner. Hal 

ini disebabkan oleh kesibukan responden dan kendala dengan lokasi. 

Semua responden tidak dapat menyanggupi untuk menjawab kuesioner 

secara langsung dan meminta waktu hingga dua minggu. Kendala ini 

menyebabkan tidak dapat diketahui apakah responden benar-benar 

mengisi kuesioner dengan baik. Juga, peneliti tidak dapat secara 

langsung menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh responden terkait 

pertanyaan yang ditanyakan dalam kuesioner. 

2. Variabel yang diteliti masih dirasa belum cukup untuk mengukur 

faktor-faktor kinerja, sehingga untuk penelitian lebih lanjut perlu 

menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja seperti 

gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Regina Aditya Reza (2010) telah 

membuktikan bahwa terdapat pengaruh antara gaya kepemimpinan, 

motivasi, dan disiplin kerja dengan kinerja karyawan. 

3. Peneliti tidak menjelaskan kepada responden mengenai beberapa item 

pernyataan positif dan negatif pada lembar kuesioner sehingga 

responden kurang mengerti adanya pernyataan positif dan negatif yang 

mempunyai skala berbeda. 
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C. Saran 

1. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepuasan kerja dan 

keadilan kompensai mempunyai pengaruh terhadap komitmen 

organisasi dalam meningkatkan kinerja karyawan Waroeng Spesial 

Sambal (SS) kota Yogyakarta. Oleh karena itu, karyawan Waroeng 

Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta disarankan untuk: 

a.  Terkait dengan kepuasan kerja, pimpinan Waroeng Spesial Sambal 

(SS) kota Yogyakarta disarankan untuk memperhatikan kepuasan 

kerja karyawan, dengan cara mengetahui terlebih dahulu keinginan 

dan kebutuhan karyawan. Keinginan dan kebutuhan karyawan 

dapat ditampung apabila manajemen mampu membuka diri dan 

selalu berkomunikasi dengan karyawannya guna mencapai tujuan 

bersama, sehingga karyawan merasa puas dan dan komitmen 

organisasi karyawan dapat meningkat.  

b. Terkait dengan keadilan kompensasi, pimpinan Waroeng Spesial 

Sambal (SS) kota Yogyakarta disarankan untuk mempertahankan 

dan bahkan meningkatkan lagi keadilan kompensasi yang diberikan 

kepada karyawan, dengan cara memperhatikan kewajaran dan 

kesesuaian dalam pemberian gaji maupun tunjangan, sehingga para 

karyawan mempunyai semangat dalam bekerja dan komitmen 

organisasi karyawan dapat meningkat.  

c. Terkait dengan komitmen organisasi, pimpinan Waroeng Spesial 

Sambal (SS) kota Yogyakarta disarankan untuk meningkatkan dan 

memperbaiki komitmen organisasi karyawan, dengan cara 
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mensosialisasikan visi, misi, dan tujuan organisasi, dan 

meningkatkan komunikasi dengan para karyawan untuk 

memperbaiki kinerja seluruh karyawan sehingga karyawan akan 

lebih memahami tujuan dan nilai organisasi. Dengan hal ini 

diharapkan dapat meningkatkan komitmen organisasi, sehingga 

kinerja karyawan akan meningkat.  

2. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan cara: 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menyebarkan kuesioner 

secara langsung dan menjelaskan sedikit terkait variabel penelitian 

sehingga rerponden dapat menanyakan tentang hal-hal yang tidak 

diketahui dan dapat memahami maksud dari pernyataan kuesioner.  

b. Menggunakan metode lain dalam meneliti pengaruh kepuasan kerja 

dan keadilan kompensasi terhadap komitmen organisasi dalam 

meningkatkan kinerja karyawan, misalnya melalui wawancara 

mendalam terhadap seluruh responden, sehingga informasi yang 

diperoleh dapat lebih tajam dari pada angket/kuesioner yang 

jawabannya telah tersedia. 

c. Mengkaji lebih dalam tentang kepuasan kerja dan keadilan 

kompensasi yang berpengaruh terhadap komitmen organisasi 

dalam meningkatkan kinerja karyawan agar diperoleh gambaran 

yang lebih lengkap lagi, sehingga diharapkan hasil penelitian yang 

akan datang lebih baik dari penelitian ini. 
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d. Menyeragamkan pernyataaan positif pada kuesioner sehingga 

responden lebih mudah untuk memahami maksud dari pernyataan 

kuesioner tersebut. 

e. Menambah  referensi  ilmiah  yang  lebih  meluas  dan  terbaru  

sehingga hasil penelitian lebih akurat 

 

 


