
 

 

 

 

 

 

  

V.  SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

 

Hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima 

yaitu adanya pengaruh yang positif kuat signifikan antara kepuasan kerja dengan 

kinerja karyawan pada PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandar Lampung, hal 

ini didasarkan pada: 

 

1. Kepuasan kerja karyawan merupakan elemen penting untuk meningkatkan 

kinerja, sehingga produk yang dihasilkan menjadi berkualitas. Hasil total skor 

yang diperoleh menunjukkan sebagian besar karyawan PT Asuransi Allianz 

Life Indonesia Bandarlampung belum memiliki kepuasan kerja yang baik. 

Pencapaian kepuasan kerja yang tidak baik akan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Kinerja yang rendah menandakan tingkat produktivitas yang  

rendah juga.  

2. Pengujian pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

menggunakan analisis kuantitatif dengan regresi linear sederhana secara 

parsial dengan menggunakan uji student t pada tingkat kepercayaan 95% atau 

a/2 = 0,025 dengan dk = 33-2-1 = 30.  



 

Ternyata thitung >  ttabel (4,608 > 2,042) maka Ho ditolak dan Ha diterima. Hal 

ini membuktikan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

3. Koefisien determinasi (R Square) yang ditunjukkan sebesar 0,312, yang 

berarti bahwa kepuasan kerja mempunyai pengaruh sebesar 31,2% terhadap 

kinerja karyawan, sedangkan sisanya sebesar 68,8% dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis. 

 

 

5.2 Saran 

 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka saran yang bisa diberikan 

adalah:  

1. PT Asuransi Allianz Life Indonesia Bandar Lampung harus lebih 

memperhatikan imbalan dan insentif yang diberikan kepada karyawannya. 

Karyawan akan dapat bekerja lebih baik jika balas jasa yang diterima sesuai 

dengan tenaga yang dikeluarkan.  

2. Tingkat absensi yang tinggi harus dapat diturunkan, dengan cara 

mengeluarkan kebijakan terhadap sanksi kedisiplinan yang perlu diterapkan 

dan disadari oleh seluruh karyawan baik oleh atasan maupun bawahan 

sehingga kredibilitas perusahaan dapat dipertanggungjawabkan dan karyawan 

tahu akan pengertian suatu tanggungjawab. 

3. Kerja lembur bagi para karyawan PT Asuransi Allianz Life Indonesia 

Bandarlampung boleh dilakukan jika diperlukan, hanya saja kerja lembur yang 

diperbolehkan adalah yang masih berada dalam tahap kewajaran yaitu kerja 



 

lembur yang tidak berlebihan, karena kerja lembur yang berlebihan tidak akan 

membawa hasil yang optimal.          


