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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN  

 

A. Simpulan  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh work family 

conflict dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Badan Pusat 

Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta. Untuk menganalisis hubungan antar 

variabel tersebut, penelitian ini menggunakan alat analisis berupa regresi 

linear berganda dengan bantuan program komputer SPSS 16.0 for windows. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji hipotesis pertama menunjukkan adanya pengaruh hasil 

yang positif dan signifikan antara work family conflict dan kinerja 

karyawan pada Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. 

Yogyakarta. Hal ini terjadi karena karyawan tidak merasa bahwa 

tekanan yang terjadi di kantor mempengaruhi dirinya dalam 

melakukan aktivitas di rumah sehingga secara tidak langsung tidak 

mempengaruhi kinerjanya saat di kantor. Karyawan merasa bahwa 

tekanan yang timbul di kantor menjadi faktor tantangan bagi 

dirinya. Karyawan dapat membagi waktu antara pekerjaan dan 

keluarga meskipun timbul tekanan dari pekerjaannya sehingga 

karyawan tetap dapat berkinerja dengan baik. 
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2. Hasil uji hipotesis kedua menunjukkan hasil yang tidak 

berpengaruh signifikan antara work family conflict dan kepuasan 

kerja pada Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta. 

Hal ini berarti bahwa seorang wanita pekerja mengalami konflik 

antara keluarga dengan pekerjaannya maka akan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerjanya. Ketika seorang wanita yang bekerja 

atau berkarir kemudian mengalami work family conflict maka 

karyawan wanita akan berusaha mengubah situasi yang 

dihadapinya atau secara fisik akan meninggalkan pekerjaan, 

misalnya saja tidak masuk kerja, datang terlambat atau keluar dari 

pekerjaan. 

3. Hasil uji hipotesis ketiga menunjukkan hasil yang berpengaruh  

signifikan antara kepuasan kerja dan kinerja karyawan pada Badan 

Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta. Hal ini berarti 

semakin tinggi kepuasan kerja karyawan maka karyawan akan 

menunjukkan kinerja terbaiknya untuk perusahaan tempatnya 

bekerja.  

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Pelaksanaan penelitian masih memiliki beberapa keterbatasan yaitu : 

1. Ukuran sampelnya kecil dan peneliti belum membedakan pengaruh 

perbedaan dari setiap kriteria yang disyaratkan untuk responden. 
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2. Objek dan subjek penelitian ini hanya dilakukan pada Badan Pusat 

Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta sehingga ukuran sampel yang 

didapatkan untuk penelitian relatif sedikit.   

3. Tidak semua karyawan menjadi responden dalam penelitian ini, hanya 

pegawai wanita yang sudah menikah saja yang menjadi responden 

dalam penelitian ini.  

 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas, ada 

beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi Badan 

Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta maupun bagi peneliti 

selanjutnya:  

1. Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. D. I. Yogyakarta juga harus 

menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah work family 

conflict (konflik pekerjaan-keluarga) yang dialami karyawan wanita 

karena selain penting bagi karyawan, ketidakseriusan perusahaan 

dalam menangani masalah ini dapat berdampak buruk terhadap kinerja 

perusahaan dan akan berujung pada kerugian yang akan ditanggung 

pihak perusahaan.  

2. Melakukan peninjauan kembali terhadap job description bawahannya 

untuk mengetahui apakah tugas yang diberikan telah dilaksanakan 

dengan baik ataukah sebaliknya. Dan jika sebaliknya perlu dicarikan 

solusi yang terbaik bagi perusahaan maupun karyawan wanita. 
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3. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan-

keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya :  

a. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang 

belum ada dalam penelitian ini, sehingga dapat 

menyempurnakan tentang pemahaman faktor-faktor yang 

mempengaruhi work family conflict. 

b. Penelitian mendatang dapat mempertimbangkan ukuran 

sampel dan kriteria responden lebih detail lagi agar bisa 

melihat apakah ada perbedaan pengaruh berdasarkan kriteria 

responden yang disyaratkan. 

c. Penelitian selanjutnya diharapkan objek penelitian lebih 

diperluas lagi sehingga hasilnya dapat di generalisasi dan 

hasil yang diperoleh dapat mencakup secara keseluruhan 

pengaruh work family conflict, kepuasan kerja, dan kinerja 

karyawan.  

 


