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BAB V 

Simpulan 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian, peneliti melakukan pembahasan dan 

Teknik analisis data mengenai Beban Kerja dan Konflik Terhadap Kepuasan Kerja 

Karyawan pada Konveksi dan Sablon Neptuns Screen Studio maka peneliti bisa 

mengambil kesimpulan sebagai berikut; 

1. Beban kerja secara keseluruhan melalui pengaruh tugas , perhitungan 

pengkategorian persentase skor data diketahui bahwa beban kerja berada 

dikriteria tinggi. Hal ini menunjukan adanya beban kerja pada Konveksi 

Neptuns Screen Printing Sukabumi. 

2. Konflik Secara keseluruhan melalui kesalahan komunikasi, perhitungan 

pengkategorian data yang didapatkan bahwa nilai konflik berada kriteria 

sedang. Hal ini diartikan bahwa konflik yang terjadi di dalam perusahaan 

masih bisa teratasi.  

2. Kepuasan secara keseluruhan tingkat gaji, perhitungan pengkategorian data 

yang didapatkan bahwa nilai kepuasaan kerja karyawan berada kriteria 

sedang. Hal ini menunjukan bahwa kepuasaan kerja karyawan tergolong 

sedang, maka dapat diartikan kepuasaan kerja karyawan Konveksi Neptuns 

Screen Printing Studio sudah terlihat baik dan cukup puas dengan pemberian 

kepuasaan yang diberikan perusahaan. 

3. Pengaruh beban kerja dan konflik terhadap kepuasan kerja karyawan pada 

Konveksi dan Sablon Neptuns Screen Printing Studio memiliki pengaruh 
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yang positif dan signifikan, hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian 

hipotesis, dan hal-hal lain yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan pada 

CV Neptuns  yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini. Maka dari itu, apabila beban kerja dilakukan dengan baik dan 

konflik yang sesuai maka dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan CV 

Neptuns Screen Printing Stuidio Kota Sukabumi . 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari simpulan di atas, maka peneliti memberikan saran kepada 

pada CV Neptuns Screen Printing Studio  Kota Sukabumi. Adapun saran tersebut 

sebagai berikut : 

1. Beban Kerja yang diadakan oleh pada CV Neptuns Screen Printing Studio 

Kota Sukabumi kepada karyawannya sudah baik, namun memang terdapat 

adanya referensi untuk melihat pengalaman kerja karyawan. Para karyawan 

merasa tidak nyaman atas beban kerja, alangkah baiknya perusahaan 

memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan karyawan agar 

karyawan tidak terlalu terbebani.  

2. Konflik pada CV Neptuns Screen Printing Studio Kota Sukabumi disebabkan 

karna adannya kesalahan komunikasi antara satu karyawan dengan karyawan 

lainnya. Alangkah baiknnya agar tidak terjadi kesalahan komunikasi 

karyawan harus teliti dalam setiap pekerjaan yang dilakukan supaya 

kesalahan kesalahan tidak terulang kembali.  
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3. Kepuasan kerja karyawan pada CV Neptuns Screen Printing Studio Kota 

Sukabumi seharusnnya bisa ditingkatkan kembali supaya para karyawan puas 

dengan apa yang diberikan oleh perusahaan yakni seperti ketepatan waktu 

dalam  memberikan gaji kepada karyawan supaya karyawan puas atas 

pekerjaannya. Sehingga para karyawan tidak merasa jenuh dengan 

pekerjaannya dan karyawan dapat meningkatkan kualitas kerja dengan baik. 

 


