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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh melalui kuesioner yang 

disebarkan kepada karyawan Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta 

tentang pengaruh-pengaruh pelatihan, ketelibatan karyawan dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pelatihan 

terhadap Kinerja Karyawan. 

2. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Keterikatan 

Karyawan terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

4. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pelatihan 

terhadap Kepuasan Kerja. 

5. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Keterikatan 

Karyawan terhadap Kepuasan Kerja. 

6. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Lingkungan 

Kerja terhadap Kepuasan Kerja. 

7. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan. 
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8. Terdapat pengaruh tidak langsung Pelatihan terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Kepuasan Kerja. 

9. Terdapat pengaruh tidak langsung Keterikatan Karyawan terhadap 

Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja. 

10. Terdapat pengaruh tidak langsung Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diatas, penulis dapat 

menyampaikan saran sebagai berikut: 

1. Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta perlu meningkatkan 

Keterikatan Karyawan dalam kesehariannya karena seorang 

karyawan apabila memiliki keterlibatan kerja yang tinggi maka 

akan memberikan lebih banyak usaha-usaha terbaik dalam 

pekerjaannya. Oleh karena itu, organisasi perlu menjaga 

komunikasi serta memberikan umpan balik atas setiap 

pekerjaan yang telah dikerjakan. 

2. Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta perlu meningkatan 

kinerja karyawan karena dilihat dari hasil rata-rata pada 

variabel kinerja karyawan memperoleh nilai paling rendah 

diantara variabel pelatihan, Keterikatan Karyawan, lingkungan 

kerja dan kepuasan. 

3. Mempertahankan dan terus berusaha untuk membentuk 

lingkungan kerja yang nyaman dan aman. 
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4. Manajer Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta untuk lebih 

memperhatikan dan melibatkan karyawannya untuk mengambil 

keputusan dalam suatu organisasi. 

5. Peneliti berikutnya diharapkan menggunakan sampel yang 

lebih besar dalam penelitiannya agar lebih akurat. 

6. Kepuasan Kerja memiliki pengaruh yang paling utama dalam 

suatu organisasi karena apabila kepuasan kerja semakin tinggi 

maka kinerja karyawan akan meningkat dan memberikan 

dampak positif baik kepada pelanggan maupun organisasi. 

7. Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta tetap konsisten dalam 

meningkatkan pelatihan yang baik seperti memberikan simulasi 

atau studi kasus dalam setiap pelatihan agar karyawan bisa 

langsung merasakan tanggung jawab mereka apabila 

dihadapkan dalam sebuah kasus atau peristiwa. 

 

 

 

 

 

 

 


