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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan dari hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai work life balance dan komitmen organisasi terhadap 

kepuasan kerja PT. Telkom Witel Sukabumi, maka dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Work life balance  pada PT. Telkom Witel Sukabumi dapat dikatakan sudah 

cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator work life balance yang 

direspon oleh karyawan PT. Telkom Witel Sukabumi. Namun terdapat 

indikator yang perlu diperhatikan mengenai tidak adanya rasa memiliki pada 

pekerjaan atau tidak menjadikan pekerjaan sebagai bagian dari kehidupan 

pribadi. Hal ini implikasi dari jarangnya dilakukan family gathering atau acara 

anniversary perusahaan yang membuat karyawan merasa jenuh dan tidak akrab 

satu sama lainnya. Komitmen organisasi pada PT. Telkom Witel Sukabumi 

dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator 

komitmen organisasi yang direspon oleh karyawan PT. Telkom Witel 

Sukabumi. Namun terdapat indikator yang perlu diperhatikan mengenai 

menyelesaikan tugas diluar jam kerja. Hal ini menunjukan bahwa karyawan 

belum sepenuhunya loyal terhadap perusahaan, hal tersebut dapat disebabkan 

karena kurangnya apresiasi terhadap karyawannya. Kepuasan kerja pada PT. 

Telkom Witel Sukabumi dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat 

dilihat dari indikator-indikator komitmen organisasi yang direspon oleh 

karyawan PT. Telkom Witel Sukabumi. Namun terdapat indikator yang perlu 

diperhatikan mengenai kesempatan untuk maju dalam organisasi.  Hal ini 

menunjukan bahwa memberikan kesempatan promosi jabatan satu tingkat lebih 
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tinggi dari pekerjaan sebelumnya dapat meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan dan bentuk apresiasi kepada karyawan. 

2. Work life balance tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai Thitung  lebih kecil daripada Ttabel.  

3. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai Thitung  lebih besar daripada Ttabel. 

4. Work life balance dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Hal tersebut ditunjukan dengan nilai Fhitung  lebih besar 

daripada Ftabel. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan data, peneliti memberikan saran 

kepada PT. Telkom Witel Sukabumi yaitu : 

a. Bagi akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan 

melengkapi khazanah keilmuan di bidang Manajemen Sumber Daya Manusia 

khususnya yang berkaitan dengan Analisis Work Life Balance dan Komitmen 

Organisasi terhadap Kepuasan Kerja. Disamping itu, beberapa temuan yang 

terungkap dalam penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian 

berikutnya. 

b. Bagi peneliti, diharapkan mampu menambah pengetahuan dan kesiapan 

peneliti mengenai manajemen sumber daya manusia. 

c. Bagi pihak lain, dikarenakan adanya keterbatasan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini, yakni sampel yang dilakukan pada penelitian ini hanya 

dilakukan pada karyawan PT. Telkom Witel Sukabumi, variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini belum mewakili semua faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja. Untuk itu peneliti menyarankan kepada 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan work life balance, 

komitmen organisasi, dan kepuasan kerja untuk dapat melakukan penelitian 
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di sektor lainnya sehingga dapat membandingkan hasil penelitian dengan 

sebelumnya. Selain itu pengembangan variabel juga perlu dilakukan untuk 

mengetahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja. 

d. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi 

dan masukan bagi perusahaan dalam meningkatkan work life balance dan 

komitmen organisasi guna mencapai kepuasan kerja pada PT. Telkom Witel 

Sukabumi, yakni pada : 

1) Sebaiknya perusahaan membuat suasana kekeluargaan yang akrab namun 

tetap memiliki etos kerja yang baik. Melakukan family gathering atau 

acara anniversary perusahaan dapat membuat karyawan lebih nyaman 

dan betah untuk bekerja, sehingga hal ini akan menimbulkan rasa 

memiliki. 

2) Selama 8 jam lamanya karyawan bekerja dan mengerjakan sesuatu yang 

baik untuk perusahaan. Karena itu, sebaiknya perusahaan memberikan 

apresiasi sekecil apapun pada karyawan. Terlebih jika karyawan mampu 

membuat sebuah prestasi yang sangat baik untuk perusahaan. Besar atau 

kecilnya apresiasi tersebut akan memberikan efek merasa dihargai, betah 

dikantor, lebih percaya diri dan juga lebih semangat kembali untuk 

menorehkan prestasi terbaiknya di perusahaan. Apresiasi tersebut bisa 

lewat tulisan, ucapan, ataupun dalam bentuk hal lain yang pantas untuk 

diterimanya.  

3) Perusahaan diharapkan memberikan kesempatan promosi jabatan satu 

tingkat lebih tinggi dari pekerjaan sebelumnya agar dapat meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan dan bentuk apresiasi kepada karyawan. Promosi 

jabatan ini dapat diberikan kepada karyawan yang loyal dan berprestasi, 

hal itu dapat memberi kesempatan regenerasi karyawan. Karyawan yang 

loyal dan kompeten mendapatkan posisi jabatan lebih tinggi, sedangkan 

ada tenaga kerja baru yang akan menggantikannya di posisi sebelumnya. 
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Dengan adanya tanggung jawab yang lebih, maka karyawan akan 

termotivasi secara positif untuk ikut mengembangkan perusahaan.  


