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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Hotel Eastparc Yogyakarta, 

dapat diberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. 

2. Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja. 

3. Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

4. Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

5. Kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

6. Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

7. Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

 

5.2 Saran 

  Berdasarkan penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka dapat disusulkan 

beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang terkait, yaitu : 

1. Bagi pihak Hotel Eastparc Yogyakarta 

 Perusahaan perlu untuk lebih memperhatikan kembali kegiatan manajemen berupa 

penilaian kinerja serta kompensasi. Berdasarkan analisis deskriptif variabel penilaian 

kinerja yang telah dilakukan, pernyataan yang memiliki nila rata-rata yang paling rendah 

adalah “Penilaian kinerja yang ada mampu membedakan antara karyawan yang berkinerja 

tinggi danberkinerja rendah.”. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian perusahaan, agar 

senantiasa memberikan penilaian atas kinerja karyawan dengan adil agar karyawan dapat 
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merasakan keadilan dan dihargai kinerjanya. Perusahaan juga perlu membuat jadwal yang 

pasti dalam melakukan proses penilaian kinerja agar karyawan merasakan manfaat dari 

penilaian kinerja tersebut. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti 

dengan pihak Hotel Eastparc Yogyakarta yang menyatakan bahwa penilaian kinerja 

hanya dilakukan ketika perusahaan ingin menentukan perpanjangan atau pemberhentian 

masa kontrak pegawai kontrak. Penilaian kinerja perlu disosialisasikan kepada karyawan 

mengenai proses dan tujuannya agar karyawan dapat menerima proses penilaian kinerja 

tersebut guna untuk meningkatkan kinerja mereka di Hotel Eastparc Yogyakarta.  

 Kompensasi adalah hal yang sangat diperhatikan karyawan, maka dari itu 

perusahaan perlu memperhatikan kembali keadilan mengenai kompensasi baik dari 

kompensasi langsung dan tidak langsung serta kompensasi non finansial seperti BPJS. 

Berdasarkan analisis deskriptif variabel kompensasi yang telah dilakukan, pernyataan 

yang memiliki nilai rata-rata terendah adalah “Menurut saya, gaji yang diterima sesuai 

dengan kebutuhan ekonomi”. Pernyataan ini dapat dijadikan perhatian lebih bagi 

perusahaan mengenai kompensasi yang telah diberikan perusahaan kepada karyawan. 

Perusahaan sebaiknya menentukan kompensasi baik kompensasi langsung dan tidak 

langsung serta kompensasi non finansil kepada karyawan sesuai dengan kebutuhan 

ekonomi. Perusahaan juga sebaiknya lebih memperhatikan lingkungan kerja agar lebih 

dapat  menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini diperlukan untuk 

memberikan perasaan yang baik antara karyawan dengan pekerjaannya sehingga dapat 

menunjukkan kinerja yang tinggi.  

 Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan kepuasan kerja karyawan yang 

meliputi pekerjaan itu sendiri, kompensasi, promosi, supervision, work group, dan 
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kondisi kerja. Berdasarkan analisis deskriptif variabel kepuasan kerja, pernyataan yang 

memiliki nilai terendah adalah “Adanya kesetaraan untuk mengikuti promosi jabatan”. 

Hal ini dapat dijadikan perhatian lebih bagi perusahaan untuk memperhatikan hal yang 

berkaitan dengan promosi.  

2. Bagi karyawan Hotel Eastparc Yogyakarta 

 Karyawan Hotel Eastparc Yogyakarta diharapkan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaannya sehingga dapat 

meningkatkan kinerja dan kontribusi dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, 

serta bekerja sama dengan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang 

kondusif untuk mencapai kinerja yang tinggi. 

 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menggunakan karyawan tetap dan kontrak Hotel Eastparc 

Yogyakarta sebagai responden penelitian. 

2. Penelitian ini menggunakan kueisoner sebagai data primer, serta wawancara langsung 

dengan pihak Hotel Eastparc Yogyakarta. Peneliti juga menggunakan sumber data 

sekunder berupa dokumen-dokumen perusahaan, buku online, dan artikel jurnal yang 

berkaitan dengan penelitian ini. 

3. Variabel independen dalam penelitian ini berupa penilaian kinerja dan kompensasi, serta 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 


