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BAB V   

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan   

  Berdasarkan hasil analisis data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 

Perawat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul, DIY, maka dapat dikemukakan 

beberapa kesimpulan berikut: 

1. Terdapat pengaruh signifikan dan positif dari Teamwork terhadap kepuasan kerja 

perawat. 

2. Terdapat pengaruh negatif dari Burnout terhadap kepuasan kerja perawat. 

3. Terdapat pengaruh signifikan dan negatif dari beban kerja terhadap kepuasan 

Perawat. 

4. Teamwork, Burnout dan Beban kerja secara bersama-sama memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap Kepuasan kerja perawat. 

5. Terdapat pengaruh yang dominan variabel Teamwork terhadap kepuasan kerja 

perawat di banding pengaruh burnout dan beban kerja terhadap kepuasan kerja 

perawat. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil analisis data diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran berikut: 

1. Bagi RS PKU Muhammadiyah Bantul. 

a. Rumah sakit PKU Muhammadiyah Bantul untuk terus mempertahankan kualitas 

dari teamwork yang ada saat ini pada masing-masing bagian di wilayah kerja 

Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul yang secara umum tergolong tinggi 

dan positif. Pengaruh yang positif yang ada saat ini menjadi bagian penting 

organisasi untuk menunjang tujuan dari RS PKU Muhammadiyah secara umum. 
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Organisasi harus terus memberikan perhatian dan dorongan kepada perawat untuk 

bekerja lebih baik, dorongan  untuk mengelola konflik dengan efektif, serta 

memberikan perhatian terhadap perawat untuk  saling memberikan dukungan 

antar sesama anggota perawat. Perhatian dan pengelolaan orgasnisai yang baik 

harus selalu di jaga oleh pihak RS PKU Muhammadiyah Bantul untuk 

memberikan dampak yang positif terhadap perawat. 

b. Rumah sakit PKU Bantul perlu memperhatikan tingkat burnout pada setiap  

perawat nya, agar tingkat burnout yang tergolong saat ini rendah bisa terus dijaga 

pihak RS PKU Bantul untuk bisa memberikan porsi yang seimbang dalam 

memberikan tugas pada perawat guna mengantisipasi tingkat kejenuhan yang 

tinggi pada perawat, tingkat tekanan pekerjaan yang di rasakan oleh perawat, 

tingkat kelelahan yang tinggi karena beban kerja yang di rasakan perawat. 

c. Rumah sakit PKU Bantul perlu memberi perhatian pada tingkat beban kerja yang 

tergolong tinggi. Beban kerja yang tinggi salah satunya bisa di barengi dengan 

memberikan fasilitas infrastrutur penunjang kerja yang memadai seperti peralatan 

medis, kursi roda, ranjang pasien dan penunjang kerja medis lainya. Hal ini akan 

memberikan dampak yang positif bagi penunjang kerja seorang perawat. 

d.  Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul perlu menjaga tingkat kepuasan yang 

saat ini tergolong tinggi. Untuk terus meningkatkan kepuasan kerja pada perawat 

PKU Muhammadiyah Bantul, perlu menjadi perhatian dan merupakan salah satu 

aspek yang penting adalah meningkatkan infrastruktur untuk menunjang 

keperluan pribadi perawat sepert misalnya kualitas kamar mandi yang memadai, 

ruang kerja yang nyaman dan infrastruktur lainya guna menunjang kebutuhan 

pribadi perawat untuk beraktifitas dalam pekerjaan. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya. 

Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan peneltian serupa dapat 

menganalisis lebih jauh dengan menggunakan variabel-variabel lainya yang 

mempengaruhi kepuasan kerja. Misalnya dengan menganalisis variabel-variabel 

seperti kompensasi, iklim kerja, lingkungan kualitas kerja, stress kerja, dan variabel 

lainnya yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


