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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan 

kepada karyawan PT. BPD Kaltim Kaltara cabang Tana Paser maka diperoleh beberapa 

kesimpulan sebegai berikut: 

1. Terdapat pengaruh positif dari pemberdayaan karyawan terhadap kinerja 

karyawan yang dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai t statistic pada 

hubungan ini adalah 2,807 > 1,96 dan nilai p value 0,005 < 0,05. 

2. Terdapat pengaruh positif dari komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai t statistic pada hubungan ini adalah 

2,413 > 1,96 dan nilai p value 0,016 < 0,05. 

3. Terdapat pengaruh positif dari budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai t statistic pada hubungan ini adalah 

2.121 > 1,96 dan nilai p value 0,034< 0,05. 

4. Terdapat pengaruh positif dari pemberdayaan karyawan terhadap kepuasan 

kerja dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai t statistic pada hubungan ini 

adalah 3,403 > 1,96 dan nilai p value 0,001< 0,05. 

5. Terdapat pengaruh positif dari komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 

dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai t statistic pada hubungan ini adalah 

3,009 > 1,96 dan nilai p value 0,003 < 0,05. 
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6. Terdapat pengaruh positif dari budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai t statistic pada hubungan ini adalah 

3,387 > 1,96 dan nilai p value 0,001 < 0,05. 

7. Terdapat pengaruh positif dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai t statistic pada hubungan ini adalah 

3,944 > 1,96 dan nilai p value 0,000 < 0,05. 

8. Diduga terdapat pengaruh positif pemberdayaan karyawan terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai 

t statistic pada hubungan ini adalah 2,363 > 1,96 dan nilai p value 0,019 < 0,05. 

9. Diduga terdapat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai 

t statistic pada hubungan ini adalah 2,496 > 1,96 dan nilai p value 0,013 < 0,05. 

10. Diduga terdapat pengaruh positif budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja dibuktikan dengan nilai signifikan dari nilai t statistic 

pada hubungan ini adalah 2,424 > 1,96 dan nilai p value 0,016 < 0,05. 

5.2. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis dapat menyampaikan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Saran penulis untuk PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Tana Paser untuk dapat 

memotivasi karyawan untuk meraih prestasi agar kinerja karyawan semakin 

meningkat, dan organisasi dapat menetapkan prosedur kerja lebih baik lagi. 
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2. Saran peneliti untuk PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Tana Paser agar dapat 

menempatkan karyawan pada bidang yang sesuai dengan pengalaman yang 

dimiliki karyawan dan sesuai dengan pendidikan yang dimiliki agar karyawan 

dapat meningkatkan kinerjanya.  

3. Saran penulis untuk PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang Tana Paser agar 

mempertahankan dan meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan 

pendekatan kepada karyawan agar karyawan merasa mendapatkan keuntungan 

dan tetap tinggal di organisasi serta komitmen karyawan terhadap organisasi 

semakin meningkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


