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BABVI 


KESIMPULAN DAN SARAN 


6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisa dan pembahasan tentang pengaruh: 

Kepuasan kerja, pengembangan jenjang karier, kompensasi serla kesehatan dan 

keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan proyek PLTGU Grati

Pasuruan di PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan Jaringan Jawa Timur 

dan Nusa tenggara pada Bab V tersebut, maka dapatlah ditarik beberapa kesim

pulan sebagai berikut : 

1. 	 Berdasarkan hipotesis I bahwa produktivitas kerja karyawan sebagai variabel 

tidak bebasnya (Y) akan dipengaruhi oleh ke empat variabel bebasnya (X" X2 , 

X3 dan x,) yaitu variabel kepuasan kerja, pengembangan jenjang karier, 

kompensasi dan kesehatan serta keselamatan kerja, di mana sumbangan 

variabel bebas tersebut yang diteliti terhadap variasi variabel tidak bebasnya. 

Ini menandakan model yang digunakan itu semakin kuat untuk menerangkan 

variasi variabel tidak bebasnya karena berdasarkan hasil penelitian koefisien 

determinasi R2 = 0,9'894 yang berarti berpengaruh 98,94% terhadap 

produktivitasnya oleh variabel-variabel bebasnya. 

2. 	 Hipotesis kedua menjelaskan bahwa variabel kepuasan kerja merupakan 

variabel yang dominan terhadap produktivitas kerja yang koefisien determi

nasinya r2 =97,37 %. Sesudah itu di ikuti oleh variabel pengembangan jenjang 

karier dengan koefisien determinasinya 56,58 %. 

3. 	 Variabel kompensasi secara parsial mempunyai pengaruh yang relatif keell 

terhadap produktivitas dengan koefisien determinasi parsial 2,04 %. 

4. 	 Sedangkan variabel kesehatan dan keselamatan ke~a seeara parsial mem

punyai pengaruh yang relatif kedl juga terhadap produktivitas ke~a dengan 

koefisien determinasi parsialnya = 3,98 %. 

5. 	 Apabila variabel-variabel kepuasan ke~a dan pengembangan karier dapat 

terpenuhi, maka hal tersebut dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

tersebut, dan hal tersebut oleh PT. PLN (Persero) Proyek Induk Pembangkit dan 
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Jaringan Jawa-Timur dan Nusa Tenggara pada Poyek PLTGU Grati telah 

melaksanakan secara baik dan benar dilapangan, maka hasil produktivitas kerja 

tersebut terbukti dengan selesainya PL TGU Grati dapat beroperasi dengan baik. 

6.2. Saran 

1. 	 Karena variabel kepuasan kerja adalah variabel yang dominan mempengaruhi 

produktivitas kerja karyawan, maka perusahaan harus tetap memperhatikan hal 

tersebut dan berusaha meningkatkannya. 

2. 	 Karena variabel pengembangan jenjang karier juga memberikan sumbangan 

pengaruh yang berarti terhadap produktivitas kerja, maka perusahaan juga perlu 

memperhatikan agar karyawan yang berprestasi sesuai dengan kemampuannya 

agar mendapatkan promosi yang bermanfaat dan berarti untuk dapat men

duduki jabatan yang tinggi dan lebih baik. 
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