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BAB V  

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara masa kerja 

dan  kinerja karyawan Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

2. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara tingkat 

pendidikan dan  kinerja karyawan Badan Pusat Statistik 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara jenis 

kelamin dan  kinerja karyawan Badan Pusat Statistik Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

4. Tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara usia 

dan  kinerja karyawan Badan Pusat Statistik Propinsi Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 
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5. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara masa kerja 

dan  kepuasan kerja karyawan karyawan Badan Pusat 

Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

6. Tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara 

tingkat pendidikan dan kepuasan kerja karyawan Badan 

Pusat Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

7. Tidak terdapat hubungan positif yang signifikan antara jenis 

kelamin dan  kepuasan kerja karyawan Badan Pusat Statistik 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

8. Terdapat hubungan positif yang signifikan antara usia dan  

kepuasan kerja karyawan Badan Pusat Statistik Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta. 

5.2. KETERBATASAN PENELITIAN 

Peneliti mengakui bahwa dalam penelitian ini masih 

banyak kekurangan dan keterbatasan diantaranya : 

1. Karena keterbatasannya, peneliti tidak mempertimbangkan 

seluruh faktor yang mungkin ada hubungan dengan kinerja 

dan kepuasan kerja karyawan BPS Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. Peneliti hanya melihat hubungan antara faktor 

individu dengan kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Untuk 
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itu selanjutnya bisa dilakukan penelitian dengan 

mempertimbangkan lebih banyak lagi faktor-faktor yang 

mungkin mempunyai hubungan dengan kinerja dan kepuasan 

kerja karyawan. 

2. Terbatasnya subyek penelitian ini sehingga tidak bisa 

digunakan untuk menggeneralisasi kasus-kasus lain di tempat 

dan kondisi yang berbeda. Penelitian-penelitian lain dengan 

kasus serupa bisa dilakukan dengan sampel yang lebih besar 

dengan karakteristik responden yang lebih beragam jika 

memungkinakan. 

3. Adanya keterbatasan metodologi karena hanya dengan 

memberikan pertanyaan tentang persepsi sehingga sangat 

memungkinakan terjadinya bias informasi, sehingga bisa saja 

informasi yang diperoleh tidak benar–benar ojektif dan 

sehingga berakibat tidak akuratnya kesimpulan yang diambil. 

5.3. SARAN 

Berdasarkan dari kesimpulan yang diambil dan tentu 

dengan segala keterbatasan yang ada, maka dari hasil penelitian 

ini dapat diberikan saran sebagai berikut: 
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1. Untuk lebih meningkatkan kinerja karyawan BPS Provinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta maka beberapa variabel yang 

ternyata ada hubungan yang signifikan dengan kinerja 

karyawan layak untuk dipertimbangkan. Variabel tersebut 

setidaknya bisa dijadikan masukan awal untuk melakukan 

segmentasi karyawan berdasarkan kinerja yang ditunjukkan. 

Adanya segmentasi ini diharapkan mempermudah pimpinan 

dalam melakukan analisis lanjutan untuk mengetahui akar 

permasalahan yang sebenarnya. 

2. Adanya fenomena ini diharpkan pimpinan dapat mengambil 

langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kinerja dari 

beberapa karyawan yang masih menunjukkan kinerja yang 

masih rendah. 

3. Penelitian-penelitian selanjutnya bisa dimunculkan faktor-

faktor lain baik internal maupun eksternal yang terkait 

dengan kinerja. Hal ini bermanfaat unntukmengetahui 

kelebihan ataupun kekurangan dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja. Dengan mengetahui kelebihan dan 

kekurangan tersebut maka dapat dilakukan antisipasi maupun 

strategi yang tepat dalam penanganan masalah karyawan. 


