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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang pengaruh leader-

member exchange dalam memoderasi pengaruh person-organization fit terhadap

kepuasan kerja perawat di RS Darmo, Surabaya, maka dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut:

1. Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa person-organization fit (P-O fit)

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja perawat RS Darmo, Surabaya,

terbukti, karena memiliki nilai signifkansi (Sig) t sebesar 0,000 lebih kecil dari

nilai tingkat signifkansi (�) sebesar 5% (0,05).

2. Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa leader-member exchange (LMX)

memoderasi pengaruh person-organization fit (P-O fit) terhadap kepuasan kerja

perawat RS Darmo, Surabaya, terbukti, karena nilai signifkansi (Sig) t variabel

interaksi antara person-organization fit dengan leader-member exchange (XZ)

sebesar 0,043 lebih kecil dari nilai tingkat signifkansi � sebesar 5% (0,05).
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5.2. Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Leader-Member Exchange (LMX) dapat

memoderasi pengaruh Person-Organization Fit (PO Fit) terhadap kepuasan kerja.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya LMX dalam memperkuat hubungan yang

semakin positif antara PO Fit dengan kepuasan kerja. Oleh sebab itu pihak RS Darmo

Surabaya dapat meningkatkan kepuasan kerja perawat melalui program rekrutmen

tenaga perawat yang sesuai dengan karakteristik nilai-nilai yang diterapkan pihak

manajemen rumah sakit, dan dengan mendorong kepala perawat untuk

mengembangkan hubungan yang dekat, suportif dengan tenaga perawat. Oleh karena

itu, apabila kepala perawat masih memiliki tenaga perawat yang memiliki level

kongruensi (kesesuaian) yang rendah dengan pihak rumah sakit, merupakan hal yang

penting bagi kepala perawat untuk mengembangkan kualitas hubungan timbal balik

yang tinggi untuk dapat meningkatkan perilaku kerja tenaga perawat lebih baik.

Reward, baik yang berbentuk formal maupun informal perlu diberikan kepada tenaga

perawat melalui kepala perawat agar hubungan timbal balik (LMX) semakin baik,

dan perawat dapat melihat bahwa pihak RS Darmo Surabaya benar-benar menghargai

kontribusi tenaga perawat dan sangat memperhatikan kesejahteraannya. Hal ini akan

mendukung penyesuaian nilai-nilai pribadi tenaga perawat terhadap budaya

organisasi RS Darmo, sehingga PO fit tenaga perawat memiliki tingkat kesesuaian

yang semakin tinggi dengan nilai-nilai yang diterapkan pada RS Darmo Surabaya.
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