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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meneliti pengaruh Motivasi 

Intrinsik dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja dengan menggunakan 

Organization Citizenship Behaviour sebagai variabel intervening. Berdasarkan 

hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Motivasi Intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

karyawan PT. Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta. Hal ini 

membuktikan bahwa Motivasi Intrinsik yang dimiliki oleh karyawan, akan 

memicu kinerja terbaik Karyawan tersebut, maka hipotesis pertama 

diterima. 

 

2. Motivasi Intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB 

karyawan PT. Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta. Hal ini 

membuktikan bahwa Motivasi Intrinsik yang dimiliki oleh karyawan akan 

meningkatkan perilaku untuk bekerja melebihi yang ditargetkan oleh 

perusahaan atau yang sering disebut OCB, maka hipotesis kedua diterima. 

 

3. Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

karyawan PT. Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta. Hal ini 

membuktikan bahwa karyawan yang merasa puas dalam bekerja akan 

memiliki konsep untuk bekerja sebaik mungkin sehingga akan 

menghasilkan Kinerja terbaiknya, maka hipotesis ketiga diterima. 

 

4. Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB 

karyawan PT. Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta. Hal ini 
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membuktikan bahwa setiap karyawan yang telah merasa puas dengan 

pekerjaannya akan memunculkan perilaku untuk bekerja melebihi apa 

yang telah di targetkan dan di tetapkan perusahaan tanpa mengatas 

namakan reward yang diberikan perusahaan, dari penjelasan diatas maka 

hipotesis ke empat diterima. 

 

5. OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan PT. 

Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta. Hal ini membuktikan bahwa 

apabila setiap karyawan memiliki perilaku individu yang bekerja melebihi 

apa yang telah ditargetkan perusahaan tanpa mengutamakan reward maka 

hal tersebut dapat memicu Kinerja terbaik para karyawan, dari penjelasan 

diatas maka hipotesis ke lima diterima. 

 

6. Motivasi berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. Cinemaxx cabang 

Lippo Plaza Yogyakarta melalui OCB. Hal ini membuktikan bahwa setiap 

karyawan yang telah merasa termotivasi dari dalam diri sendiri, secara 

tidak langsung akan memicu munculnya perilaku untuk bekerja melebihi 

apa yang telah ditargetkan perusahaan, sehingga karyawan tersebut dapat 

mencapai kinerja terbaiknya, dari penjelasan diatas maka hipotesis mediasi 

pertama atau hipotesis ke enam diterima. 

 

7. Kepuasan Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja karyawan PT. 

Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta melalui OCB. Hal ini 

membuktikan bahwa karyawan yang merasa puas dalam bekerja 

dikarenakan fasilitas ataupun atasan yang baik dan mencukupi segala 

kebutuhan dalam pekerjaan, belum tentu akan memicu perilaku untuk 

bekerja melebihi apa yang telah ditargetkan perusahaan, hal ini mungkin 

dikarenakan karyawan yang merasa puas akan merasa terlena dengan 
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kepuasannya sehingga merasa malas untuk bekerja melebihi apa yang 

telah ditargetkan oleh perusahaan sehingga kinerja terbaik karyawan 

tersebut tidak akan tercapai. Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa 

hipotesis mediasi kedua atau hipotesis ke tujuh di tolak. 

 

B. Keterbatasan 

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan 

yang dihadapi, yang meliputi: 

1. Sampel yang diambil oleh peneliti sebagai objek penelitian hanya di PT. 

Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta, sehingga hasil yang diperoleh 

kurang dapat mewakili kinerja karyawan PT. Cinemaxx secara 

keseluruhan. Peneliti membatasi daerah pengambilan sampel karena 

adanya keterbatasan waktu, tenaga serta biaya. 

2. Penilaian kinerja karyawan dilakukan oleh responden sendiri sehingga 

hasilnya kurang obyektif. 

3. Penelitian  ini tidak meniliti pengaruh antar variabel Motivasi Intrinsik 

dengan Kepuasan Kerja karyawan dikarenakan adanya keterbatasan waktu 

penelitian. 

 

C. Saran 

Saran yang dapat peneliti sampaikan pada penelitian ini sesuai dengan 

hasil yang didapatkan yakni:   

1. Bagi peneliti yang akan datang 

a. Diharapkan pada penelitian yang akan datang, menggunakan 

responden dari beberapa PT.Cinemaxx di seluruh Indonesia, karena 

hasil dari analisis tersebut akan lebih men-generalisasi seluruh 

karyawan PT.Cinemaxx di seluruh cabang di Indonesia. 
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b. Diharapkan pada penelitian yang akan datang, yang ingin 

menggunakan variabel Kinerja karyawan hendaknya menggunakan 

responden dari atasan atau supervisor perusahaan, karena hal tersebut 

akan menghasilkan jawaban yang lebih objektif daripada 

menggunakan responden karyawan itu sendiri yang cenderung lebih 

subjektif. 

c. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat memodifikasi penelitian ini 

seperti menambah variabel lain yang memiliki pengaruh pula bagi 

kinerja karyawan seperti gaya kepemimipinan dan lain lain. 

2. Bagi Organisasi/Perusahaan 

Saran bagi PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta peneliti 

berikan berdasarkan hasil dari pengumpulan data yang peneliti dapatkan 

melalui kuisioner dan mengacu pada hasil masing-masing indikator 

terendah dari setiap variabel yang diteliti dalam penelitian ini, berikut 

adalah saran yang dapat peneliti berikan: 

a. Mengacu pada variabel Motivasi Intrinsik para karyawan, terlihat 

bahwa item pertanyaan tentang “saya ingin memiliki prestasi yang 

baik dalam bekerja” memiliki hasil analisis terendah, untuk itu 

diharapkap perusahaan memberikan jaminan penghargaan ataupun 

hasil yang jelas dan nyata apabila karyawan memiliki prestasi yang 

baik dalam bekerja, sehingga setiap karyawan akan selalu berusaha 

memiliki prestasi yang baik dalam bekerja. 

b. Mengacu pada variabel Kepuasan Kerja yang dirasakan karyawan, 

terlihat bahwa item pertanyaan tentang “MOD atau supervisor telah 

memiliki kemampuan yang mencukupi untuk memperbaiki kesalahan 

yang saya buat dalam bekerja” memiliki hasil analisis terendah, untuk 

itu hendaknya perusahaan sebisa mungkin menyiapkan supervisor 

atau MOD untuk dapat bekerja dan memecahkan persoalan di sekitar 

lingkungan perusahaan agar karyawan merasa nyaman dan puas dalam 

bekerja. 
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c. Mengacu pada variabel Organization Citizenship Behaviour para 

karyawan, terlihat bahwa item pertanyaan tentang “Saya akan 

melakukan pekerjaan lain yang sekiranya harus dikerjakan tanpa 

disuruh oleh atasan terlebih dahulu” memiliki hasil analisis terendah, 

untuk itu hendaknya perusahaan dapat membenamkan prinsip kepada 

seluruh karyawan untuk bekerja dan berdedikasi untuk perusahaan, 

benamkan ke benak karyawan bahwa karyawan seharusnya bersyukur 

karena bisa bekerja di PT.Cinemaxx agar karyawan memiliki prinsip 

untuk bekerja tanpa harus disuruh oleh atasan terlebih dahulu. 

d. Mengacu pada variabel Kinerja para karyawan, terlihat bahwa item 

pertanyaan “Saya dapat menyelesaikan pekerjaan saya dengan teliti” 

memiliki hasil analisis terendah, untuk itu diharapkan perusahaan 

dapat memantau para karyawannya dan memberikan pengarahan 

secara lebih baik agar dapat menyelesaikan pekerjaanya secara lebih 

baik dan lebih teliti, karena hal tersebut sangat akan berdampak pada 

perusahaan itu sendiri, hal tersebut dimaksudkan agar  karyawan lebih 

memiliki prinsip untuk menyelesaikan pekerjaan secara lebih teliti 

lagi. 

 

 

 

  


