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BABY 

I,-ESIMI>lJLAN DAN S/\H.J\N 

5.1. 	Kesinlpulan 

Setelah dilakukan pengujian hipotesa maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

I. 	 KcpuasHn tcrhadnJ1 gaji. pduang proJ11osi. pl'll~a\Vasan. kdompok kcrja dan kondisi 

kerja memiliki pengaruh terhadap prestasi kerja. Kesimpulan ini didukung dad 

perhitllngan F rasio sebesar 15.444 atau lebih besar dari F tabel sebesar 3,71. Dengan 

demikian hipotesa yang menyatakan bahwa faktor-faktor kepuasan kerja yaitu gaji, 

pengawasan, peluang promosi, kelompok kerja, dan kondisi kerja mempunyai 

pengaruh yang.bermakna terhadap prestasi kerja karyawan bagian produsi PT. hnron 

Group Mojokerto didukung. 

2. 	 I3crdasarkan hasil pcrhil11llgan kocfisicil korcJnsi scrla <lnalisa regresi diketahui bahwa 

koefisien variabe1 kepuasan terhadap gaji lebih besar dibanding variabel-variabel bebas 

laillilya. Kocfisicil korclasi kcpuasan lcrhadap gaji (kllgan prcstasi kctja sebcsar 0,836. 

Dengan demikian hipotesa kedua yang menyatakan faktor gaji mempunyai pengaruh 

yang dominan terhadap prestasi kerja karyawan bagian produksi PT. Imron Group 

Mojokerto didukung. 
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5.2. Saran-saran 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan oleh penulis dan pengukuran terhadap 

variabcl-variabel penelitian yang dilakukan oleh pClllllis maka penulis hendak 

menyampaikal1 saran-saran sebagai berikut : 

1, 	 Oleh karena variabel gaji memiliki pengaruh yang dominan terhadap prestasi kerja 

maka pihak manajemen seharusnya lebih memperhatikan gaji yang dibayarkan kepada 

karyawall bagian produksi. Scdangkan olch karena pcngawasan mcnghasilkan 

koefisien korelasi yang negatif atau berbanding terbalik dengan prestasi kerja maka 

pihak manajemen seharusnya mengurangi frekuensi pengawasan yang dilakukan 

terhadap kaI)'awan bagian produksi. 

2. 	 Diketahui dari perhitungan faktor-faktor prestasi bahwa rata-rata faktor kualitas 

pckc~iaan I11cl11iliki rata-rata yang Iebih rent/all dm'i nlktor prestasi lainnya. Dengan 

demikian pihak manajemen hanis meningkatkan prestasi kerja dalam hal kualitas kerja 

karyawan bagian produksinya. Penillgkatan kllalitas kerja clapat dilakukan dengan 

menambah pelatihan. 


