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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja pada 

karyawan yang bekerja di distro Jalan Cendrawasih 

2. Budaya organisasi berprngaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan yang bekerja di distro Jalan Cendrawasih 

3. Motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja  karyawan yang 

bekerja di distro Jalan Cendrawasih 

4. Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

yang bekerja di distro Jalan Cendrawasih. 

5. Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja  karyawan 

yang bekerja di distro Jalan Cendrawasih 

6. Koefisien determinasi model regresi 1 memiliki nilai Adjusted R2 0,343 . 

Artinya, variabel motivasi, budaya organisasi, mampu menjelaskan 

variasi variabel kepuasan kerja sebesar 34,3%. Sedangkan sisanya sebesar 

65,7% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam model 

penelitian. 

7. Koefisien determinasi model regresi 1 memiliki nilai Adjusted R square 

sebesar 0,196. Berarti variabel motivasi, budaya organisasi, dan kepuasan 
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kerja mampu menjelaskan variasi variabel kinerja sebesar 19,6%. 

Sedangkan sisanya sebesar 80,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

dimasukan dalam model penelitian 

 

B. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini hanya melibatkan subyek karyawan di beberapa distro di 

Jalan Cendrawasih dan sampel yang digunakan dalam penelitian masih terbatas 

hanya 55 sehingga tingkat generalisasi masih rendah.  

Selain itu, penelitian ini belum dapat mengungkap secara keseluruhan 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, karena dari model 
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penelitian ini nilai adjusted R Square masih sangat kecil, artinya variasi variabel independen 

dapat menjelaskan variabel kinerja karyawan masih cukup kecil. 

C. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi pimpinan dari setiap distro yang ada di Jalan Cendraawasih sebaiknya lebih 

meningkatkan lagi motivasi karyawan dalam bekerja. Salah satu yang dapat peneliti 

amati adalah banyak diantara karyawan yang merasa kalau hubungan antara atasan 

dan bawahan terjalin baik tapi hanya sekedarnya saja. Diharapkan pimpinan dapat 

menerangkan secara jelas tugas-tugas dan dapat membantu karyawan jika ada tugas 

yang tidak bisa dikerjakan. Selain itu, pimpinan juga harus dapat berkomunikasi 

dengan bawahannya dalam mengarahkan kinerja karyawan. 

2. Bagi peneltian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan beberapa variabel untuk 

menganalisis mengenai kinerja melalu kepuasan. Selain itu sampel yang digunakan 

dapat lebih diperbanyak.  

 

  


