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BAB IV 

PENUTUP 

Pada bab ini disajikan kesimpulan dan saran dari penelitian mengenai pengaruh 

pelatihan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening (studi pada karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto) yang 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak perusahaan PT.  KAI Daop 5 

Purwokerto. 

4.1 Kesimpulan  

Dari hasil penelitian terhadap 110 responden berkaitan dengan pengaruh pelatihan 

dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai 

variable intervening (studi pada karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto), maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel pelatihan mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto. Hal tersebut 

menunjukan bahwa semakin baik pelatihan yang diberikan perusahaan maka 

akan semakin baik atau tinggi kepuasan kerja karyawan.  

2. Variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto. Hal tersebut 

mempunyai arti bahwa semakin baik budaya organisasi yang diterapkan maka 

akan semakin baik atau tinggi kepuasan kerja karyawan.  
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3. Kedua aspek pelatihan dan budaya organisasi masih masing memiliki 

hubungan searah dengan kepuasan kerja. Dapat dilihat dari hasil uji pada 

penelitian ini yang menyatakan bahwa semakin baik pelatihan dan budaya 

organisasi di PT. KAI Daop 5 Purwokerto maka semakin baik juga kepuasan 

kerja karyawan. 

4. Berdasarkan hasil penelitian variabel pelatihan mempunyai pengaruh 

signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto. 

Hal tersebut menunjukan bahwa semakin baik pelatihan yang diberikan 

perusahaan maka akan semakin baik atau tinggi kinerja karyawan.  

5. Variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

kepuasan kinerja karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto. Hal tersebut 

mempunyai arti bahwa semakin baik budaya organisasi yang diterapkan maka 

akan semakin baik atau tinggi kinerja karyawan.  

6. Kedua aspek pelatihan dan budaya organisasi masih masing memiliki 

hubungan searah dengan kinerja karyawan. Dapat dilihat dari hasil uji pada 

penelitian ini yang menyatakan bahwa semakin baik pelatihan dan budaya 

organisasi di PT. KAI Daop 5 Purwokerto maka semakin baik juga kinerja 

karyawan. 

7. Variabel kepuasan kerja mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap 

kinerja karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto. Hal tersebut mempunyai arti 

bahwa semakin baik atau tinggi kepuasan kerja maka akan semakin baik atau 

tinggi kinerja karyawan.  
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4.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini telah diusahakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, 

namun demikian masih memiliki keterbatasan yaitu:  

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan dalam penelitian ini 

hanya terdiri dari tiga variabel yaitu Pelatihan, Budaya Organisasi, dan 

Kepuasan Kerja, sedangkan masih banyak faktor lain yang mempengaruhi 

Kinerja Karyawan seperti kompensasi, kompetensi, disiplin kerja, 

kepemimpinan dan lain-lain   

2. Keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu adanya self 

assesment dimana responden menjawab pertanyaan dengan menilai dirinya 

sendiri baik. 

4.3  Saran 

1. Meskipun pelatihan yang diberikan PT. KAI (Persero) dan budaya organisasi 

yang diterapkan PT. KAI (Persero) sudah tergolong baik, alangkah lebih baiknya 

jika pelatihan yang dilaksanakan berdasarkan analisis kebutuhan pelatihan (need 

assesment) dan dilakukan secara komprehensif agar hasil yang diperoleh 

maksimal, serta data hasil analisis kebutuhan pelatihan yang diperoleh dapat 

meningkatkan kualitas pelatihan dan kinerja karyawan. Kemudian hendaknya 

pimpinan dapat mengarahkan dan mengingatkan para karyawannya tentang 

pentingnya penerapan budaya organisasi di tempat kerja karena dalam penelitian 

ini ditemukan bahwa penerapan budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja.  
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2. Terkait dengan kepuasan kerja, perusahaan telah berhasil memenuhi sebagian 

besar item dan banyak diantaranya mendapatkan perolehan yang baik atau cukup. 

Namun, terdapat item yang mendapatkan penilaian dibawah rata-rata yaitu tidak 

ingin berpindah kerja dan mendapatkan pujian dari pimpinan atas hasil kerja 

mendapat perolehan yang rendah. Perusahaan diharapkan melakukan peninjauan 

terkait dengan hal ini, sebab kepuasan kerja yang tinggi akan menciptakan 

turnover karyawan yang rendah. 

3. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja berperan sebagai 

variabel intervening penuh (full mediated) sehingga perusahaan harus 

mengevaluasi dan diperlukan strategi yang tepat guna menciptakan kepuasan 

kerja yang tinggi. Salah satunya yaitu dengan cara memberikan pelatihan terbaik 

agar karyawan merasa puas dengan keterampilan dan pengetahuan yang 

didapatkan untuk menyelesaikan pekerjaan dan akan menciptakan hasil kerja 

yang optimal. Selain itu menerapkan budaya organisasi semaksimal mungkin 

karena budaya organisasi yang tersampaikan dengan baik membentuk kebiasaan 

kelompok-kelompok orang yang ada di lingkungan organisasinya dan timbul 

kepuasan kerja yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

4. Perlu dilakukan penelitian lanjutan oleh manajemen atau pihak luar 

perusahaan mengenai variabel-variabel bebas lain diluar variabel pelatihan dan 

budaya organisasi yang kemungkinan dapat memberikan pengaruh untuk 

meningkatkan kinerja karyawan PT. KAI Daop 5 Purwokerto diantaranya 

kompensasi, kompetensi, disiplin kerja, kepemimpinan dan lain-lain.  
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