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SI\IPrL\:,\ n." SARAN 


U. Slmpulan 

Berdasarkan hasil anaHsis dan pembahasan dapat dlsimpulkan sebagaj berikut: 

Hipotesis yang menyatakan bahv.:a kepuasan kerja yang terdiri dari kerja yang 

secara mental menantang, ganjara.n yang pantas, kondisi kcIja dan rekan kerja 

mernpunyai pengaruh yang bennakna temadap semangat kerja karyawan terbukti 

kebenarannya. Hal ini berdasarkan pada perbandingan nilai F hitung > F tabel 

pad. tafar nyata (l 0,05. 

2, 	 Varjabel kerja yang secara mental menantang (Xl) memiliki pengaruh yang paling 

kuat terhadap semangat ketja karyawan. Hal ini berdasarkan pada perbandingan 

oilai t hitung yang leblh tinggi jika dibandingkan dengan oHat t hitung dan variabel 

kepuasan kerja yang lain 

5.2. Saran 

Ikrda~r\..an ha,ll J . .H1 PL"ncilhdn. 1l"Ut.. ... Japat dl",aranun hal-hal sebagai berikut. 

I, 	 Bagi pthak pcrusahaal1 ~angat p.:nlllig untuj.. dapat m~ningkatkan dan memperbaiki 

faktor pekerjaan yang ml.!nantang:. ganiaran \ang pantas. kondisi kerja dan rekan 

kerja agar supaya semang-at kerja kal}awan dapat lebih ditingkatkan. 

2. 	 Selain Itu pihak pcrusahaan han!" md,tI"u~an ~X'mhcnahan pada snj..ulasl udara 

tcmpat kc~ia dan kebersihan rtmng l~mp;i1 kl'~p\ 1-kngim mcmf)<.'rh'l1!hUn hal - hal 

tersebut diharapkan dapaf membuat s .... mangat kl.!rJa para karya\van meningkat. 
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