
 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil pembahasan, hipotesis yang diajukan dapat diterima 

sehingga dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi mempunyai pengaruh 

yang positif terhadap kepuasan kerja pada karyawan Hotel Grande di Bandar 

Lampung. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: 

1. Hasil uji regresi linear sederhana melalui program SPSS 13.0 for Windows 

didapatkan persamaan regresi sederhana yaitu sebesar Y= 3,936 + 0,763X. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara iklim 

organisasi terhadap kepuasan kerja dengan standardized coefficients 0,763 

atau 76,3%. 

2. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian diketahui bahwa secara umum 

karyawan Hotel Grande menganggap bahwa iklim organisasi yang ada di 

Hotel Grande Bandar Lampung adalah baik. Adapun faktor-faktor penentu 

iklim organisasi yang menunjukan presentase karyawan yaitu : 

a. Kualitas kepemimpinan mampu melaksanakan tugasnya dalam 

mengerakkan dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan serta 

mampu dalam menyelesaikan masalah yang dinilai baik oleh karyawan 

b. Komunikasi yang terjadi dirasa baik oleh karyawan, melihat pola 

hubungan komunikasi antar rekan kerja serta antara pimpinan dengan 

bawahan dapat menciptakan pekerjaan yang lebih maksimal. 
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c. Kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada karyawan dalam 

menjalankan pekerjaannya serta dalam menyelasikan tugas terasa baik. 

Hal ini bertujuan agar karyawan mampu melaksanakan tugasnya 

dengan baik dan benar. 

d. Tanggung jawab, secara garis besar menunjukkan bahwa tanggung 

jawab pemimpiin serta masing-masing karyawan terorganisir dengan 

baik. Hal ini dapat memberikan kepercayaan karyawan terhadap 

pemimpin. 

e. Imbalan yang adil dilihat dari imbalan yang diberikan kepada 

karyawan sesuai dengan pekerjaan dan keterampilan serta menurut 

standar pengupahan dinilai baik. Serta uang lembur yang diberikan 

perusahaan terasa baik. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya dan memecahkan masalah. 

3. Secara umum karyawan Hotel Grande menganggap bahwa kepuasan kerja 

yang ada di Hotel Grande Bandar Lampung adalah sesuai dengan harapan 

karyawan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja yang 

menunjukan persentase karyawan yang digolongkan merasa tidak sesuai 

terhadap kepuasan kerja di Hotel Grande Bandar Lampung disebabkan 

oleh perbandingan gaji dan jumlah pekerjaan yang dilakukan, kebijakan 

promosi dengan pengharapan dan kondisi serta lingkungan kerja dalam 

mendukung penyelesain tugas. 

5.2 Saran 

1. Hubungan komunikasi antar departemen juga perlu ditingkatkan kembali 

komunikasi yang baik antar departemen mampu mendorong secara 
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keseluruhan performance management menjadi lebih baik dan 

memudahkan kordinasi antar departemen sehingga tujuan yang telah 

dicanangkan bersama dapat tercapai. 

2. Secara garis besar imbalan yang diberikan dirasa baik oleh karyawan, 

namun ada beberapa yang mengatakan imbalan belum cukup dengan 

keadaan ekonomi sekarang. Serta perbandingan gaji dan jumlah pekerjaan 

juga harus menjadi perhatian dari pihak Hotel Grande Bandar Lampung, 

pemberian gaji juga harus menyesuaikan dengan jumlah pekerjaan yang 

dilakukan oleh karyawan. Ketidaksesuain antara gaji dan jumlah pekerjaan 

tentunya akan menurunkan semangat kerja karyawan, kelelahan, dan 

tingginya angka absensi. Selain itu manajamen Hotel Grande pun 

sebaiknya menerapkan kebijakan promosi yang sesuai dan adil, kebijakan 

promosi yang sesuai dan dipersepsikan adil atas apa yang dikerjakan oleh 

karyawan tentunya menumbuhkan kepuasan seorang karyawan dalam 

bekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktifitas perusahaan 

secara keseluruhan. 

3. Pemimpin Hotel Grande juga harus memperbaiki kondisi serta lingkungan 

kerja yang ada di Hotel Grande. Penambahan ventilasi dan jendela yang 

ada di ruang kerja Hotel Grande tentunya menambah pencahayaan dan 

udara yang langsung masuk dari luar ruangan karyawan dimana kondisi 

ruangan yang ada hanya mengandalkan penyejuk udara (AC). Peralatan 

pendukung karyawan dalam bekerja juga sebaiknya diperhatikan oleh 

pihak manajamen Hotel Grande Bandar Lampung misalnya penambahan 
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komputer dan peramajaan komputer sehingga diharapkan dapat membantu 

karyawan dalam mengefektifkan dan mengefisiensikan karyawan dalam 

bekerja. Dengan demikian kondisi serta lingkungan kerja yang nyaman 

diharapkan mampu mendukung untuk penyelesaian tugas-tugas karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


