
BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI  

DAN KETERBATASAN 

 

A. Kesimpulan 

 Penelitian yang telah dilakukan dan diselesaikan dengan baik terkait pengaruh kualitas 

kehidupan kerja terhadap prestasi kerja dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening 

yang dilaksanakan di Badan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan dan 

Keluarga Berencana Kabupaten Bantul.Peneliti mengajukan sebanyak empat hipotesis dengan 

menggunakan kuesioner yang diisi oleh responden sebagai pegawai BKKPPKB sebanyak 94 

orang.Hasil dari penelitian dianalisis menggunakan software Smart PLS (Partial Least 

Square) yang menghasilkan data diolah sesuai hipotesis yang diajukan. Maka simpulan empat 

hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Kesimpulan Hipotesis 1  

H1 : Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 

searah antara kualitas kehidupan kerja dengan kepuasan kerja. Hal ini juga mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Ari Husnawati (2006) yang menyatakan bahwa ada 

pengaruh yang searah antara kualitas kehidupan kerja dengan kepuasan kerja.Variabel 

kualitas kehidupan kerja menunjukan pengaruh positif terhadap kepuasan kerja, yang 

ditunjukan dengan nilai signifikan sebesar 0.000 (dibawah 0.05) dan nilai t-statistics 

sebesar 9.687 (diatas 1.96), maka hipotesis 1 diterima. 

 

 



2. Kesimpulan Hipotesis 2 

H2 : Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja terhadap Prestasi Kerja 

Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 

searah antara kualitas kehidupan kerja dengan prestasi kerja. Hal ini juga mendukung 

penelitian yang telah dilakukan oleh Lamhot Tambun(2010) menyatakan bahwa kualitas 

kehidupan kerja yang terdiri dari: pengembagan karir, penyelesaian konflik, kesehatan 

kerja,  keselamatan kerja, dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja 

karyawan. Variabel kualitas kehidupan kerja menunjukan pengaruh positif terhadap 

prestasi kerja yang ditunjukan dengan nilai 0.035 (dibawah 0.05) dan nilai t-statistics 

sebesar 2.119 (diatas 1.96), maka hipotesis 2 diterima. 

 

3. Kesimpulan Hipotesis 3 

H3 : Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja 

Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang 

searah antara kepuasan kerja dengan prestasi kerja. Hal ini juga mendukung penelitian 

yang telah dilakukan oleh  Milyati Yuniastuti (2011) yang menyatakan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Variabel kepuasan kerja 

menunjukan pengaruh positif terhadap prestasi kerja, yang ditunjukan dengan nilai 

sebesar 0.000 (dibawah 0.05) dan nilai t-statistics sebesar 4.207 (diatas 1.96), maka 

hipotesis 3 diterima. 

 

 

 



4. Kesimpulan Hipotesis 4 

H4 : Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Melalui 

Kepuasan Kerja 

Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa terdapat pengaruh 

hubungan langsung dan tidak langsung dari kualitas kehidupan kerja dengan prestasi kerja 

melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Hal ini juga mendukung penelitian 

yang telah dilakukan oleh Ari Husnawati (2006) yang menyatakan bahwa ada pengaruh 

yang searah antara kualitas kehidupan kerja dengan kepuasan kerja. Hal ini 

mengindikasikan bahwa kualitas kehidupan kerja dan kepuasan kerja sangat penting karena 

hal tersebut telah terlibat, berhubungan dengan hasil akhir positif organisasional yang 

lain.Variabel kualitas kehidupan kerja menunjukan pengaruh positif dengan prestasi kerja 

melalui kepuasan kerja, yang ditunjukan dengan nilai sebesar 0.000 (dibawah 0.05) dan 

nilai t-statistics sebesar 3.871 (diatas 1.96), maka hipotesis 4 diterima. 

 

5. Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung 

Pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung dari kualitas kehidupan kerja 

terhadap prestasi kerja, dari hasil perhitungan yang telah dilakukan menunjukan satu 

komparasi yang mengarah pada lebih tingginya pengaruh tidak langsung dari kualitas 

kehidupan kerja terhadap prestasi kerja melalui kepuasan kerja. Dimana pengaruh tidak 

langsung memperoleh hasil perhitungan 0.423, sedangkan pengaruh langsung memperoleh 

hasil perhitungan 0.294. 

 

 



B. Kesimpulan Masalah Penelitian 

 Kesimpulan dalam penelitian ini adalah perlunya meningkatkan kualitas kehidupan kerja 

pegawai agar dapat memberikan kepuasan kerja pada diri pribadi pegawai sehingga akan 

meningkatkan prestasi kerja baik dari pegawai mauapun prestasi kerja dari instansi 

BKKPPKB. Meningkatkan kualitas kehidupan kerja pegawai dapat dilakukan caranya agar 

atasan memperlakukan bawahan dengan adil tidak ada perbandingan perlakukan antar 

pegawai lainnya.Cara lainnya memberikan kesempatan pegawai menggunakan 

kemampuan yang dimiliki secara maksimal, sehingga dapat menunjukan kemampuan dan 

mengurangi persaingan yang tidak sehat antar pegawai serta menghormati dan 

mendengarkan saran mauapun keputusan dari bawahan. Hal-hal seperti itu dapat dilakukan 

oleh atasan sehingga pegawai dapat menumbuhkan rasa kepuasan terhadap pekerjaan yang 

selama ini telah dilakukan dengan adanya campurtangan dari atasan sebagai cara untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan kerja pegawai. Selain itu, peningkatan dari kualitas 

kehidupan kerja dan kepuasan yang dimiliki pegawai, hal tersebut juga akan memberikan 

prestasi kerja baik masing-masing pegawai hingga meningkatkan prestasi kerja dari instasi 

tersebut. 

C. Implikasi 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas 

kehidupan kerja pegawai baik di instansi pemerintahan maupun perusahaan swasta sehingga 

dapat lebih memberikan kepercayaan terhadap pekerjaan yang diberikan kepada pegawai. 

Sehingga, akan dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai yang hal tersebut dapat datang 

dari diri pribadi pegawai dan mampu untuk memberikan prestasi kerja pegawai maupun 

instasi sebagai wadah pegawai untuk meningkatkan kemampuan. 



D. Keterbatasan dan Saran 

a.  Keterbatasan 

Beberapa keterbatasan penelitian yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah : 

1. Jumlah responden sebanyak 94 pegawai BKKPPKB yang dapat mengisi kuesioner 

sebanyak 76 responden dan yang tidak dapat mengisi kuesione sebanyak 18 

responden. 

2. Data penelitian ini dihasilkan dari instrumen yang mendasarkan pada presepsi jawaban 

kuesioner yang diberikan kepada responden. Hal ini bias saja akan menimbulkan 

masalah jika presepsi atau hasil jawaban responden berbeda dengan keadaan 

sesungguhnya. 

3. Penelitian ini hanya menerapkan metode survei melalui kuesioner dan pre-survey, 

peneliti tidak melakukan wawancara, sehingga kesimpulan yang dikemukakan hanya 

berdasarkan pada data yang terkumpul melalui instrumen secara tertulis. 

b.  Saran 

1. Secara umum penelitian yang dilaksanakan di BKKPPKB berjalan dengan baik, 

namun instansi juga perlu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kerja pegawai 

sehingga dapat memberikan kepuasan kerja pegawai. Kepuasan kerja yang tumbuh 

dalam diri pegawai akan meningkatkan prestasi pekerjaan yang selama ini dikerjakan 

oleh pegawai. Jadi, hal tersebut akan memberikan kemajuan pada instansi dari 

terciptanya kualitas kehidupan kerja pegawai yang lebih baik lagi. 

2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk dapat mendorong dan memicu 

dilakukanya penelitian-penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang manajemen 



sumber daya manusia, dengan menggunakan variabel-variabel lain yang belum ada 

dalam penelitian ini. 

3. Adanya keterbatasan dalam penelitian ini, diharapkan peneliti lain dapat 

menambahkan metode wawancara, tidak hanya terbatas pada kuesioner yang 

digunakan agar peneliti lain dapat mendapatkan data yang lebih valid dan 

mendukung hasil-hasil penelitian selanjutnya dan dapat menggambarkan kondisi 

serta keadaan yang sesungguhnya. 

4. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya dapat memperluas sempel yang diteliti dan 

dapat mengembangkan penelitian. 

 


