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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Karakteristik individu kepala kebun bagian Plantation Grup  II di PT 

Great Giant Pineapple adalah: umur seluruh kepala kebun berada pada 

kelompok umur produktif, sebagian besar kepala kebun tamat 

SLTA/SPBMA/sederajat, memiliki masa kerja 16-19 tahun, dan 

memiliki tanggungan keluarga sebanyak 3 orang. 

2. Kepuasan kerja kepala kebun bagian Plantation Grup  II di PT Great 

Giant Pineapple berada pada kategori tinggi, namun indikator 

kesesuaian gaji dan keamanan merupakan indikator yang paling 

kurang memuaskan bagi kepala kebun.   

3. Kinerja kepala kebun bagian Plantation Grup  II di PT Great Giant 

Pineapple termasuk dalam kriteria baik karena telah melebihi target.   

4. Karakteristik individu tidak berpengaruh terhadap kinerja kepala kebun 

bagian Plantation Grup  II di PT Great Giant Pineapple baik secara 

langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan kerja.     

5. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja kepala kebun 

bagian Plantation Grup  II di PT Great Giant Pineapple. 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan:  

1. Indikator keamanan adalah indikator yang paling kurang memuaskan 

dari dimensi pekerjaan itu sendiri pada variabel kepuasan kerja.  Oleh 

karena itu, penerapan patroli keliling perlu diterapkan untuk menjaga 

keamanan kepala kebun serta kesadaran diri dari masing-masing 

kepala kebun untuk membawa perlengkapan senjata tajam guna 

melindungi diri jika terjadi pembegalan.     

2. Indikator kesesuaian dan kepuasan gaji adalah indikator yang paling 

kurang memuaskan dari dimensi gaji variabel kepuasan kerja.  Oleh 

karena itu, peningkatkan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan 

menaikkan gaji kepala kebun serta pemberian bonus  yang disesuaikan 

dengan kinerja kepala kebun sehingga dapat menciptakan rasa puas 

dalam bekerja.   

3. Nilai rata-rata dimensi What lebih rendah dibandingkan dengan 

dimensi How.  Oleh karena itu, peningkatan kinerja untuk dimensi 

What perlu dilakukan terutama indikator nenas Plant Crop (PC) yaitu 

dengan lebih memperhatikan pada aspek penanaman nenas jenis PC 

yang nantinya akan berpengaaruh terhadap produksi yang dihasilkan.   

4. Masih terdapat variabel lain yang tidak termasuk dalam model.  Oleh 

karena itu, perlu penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik 

kompetensi, nilai- nilai, persepsi, jarak tempuh, dan tempat tinggal.   


