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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan mengenai variabel Kepuasan Kerja 

dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Pusat Penyuluhan Pertanian 

dapat disimpulkan, yaitu: 

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui dan dibuktikan 

bahwa variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai di Pusat Penyuluhan Pertahian Kementerian Pertanian. 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui dan dibuktikan 

bahwa variabel disiplin kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja pegawai di Pusat Penyuluhan Pertahian Kementerian Pertanian. 

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui dan dibuktikan 

bahwa variabel kepuasan kerja dan disiplin kerja secara bersama-sama, 

memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai di Pusat 

Penyuluhan Pertahian Kementerian Pertanian. 

 

V.2 Saran  

Berdasarkan pembahasan mengenai analisis dan bahasan mengenai hasil 

dari variabel Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai di 

Pusat Penyuluhan Pertanian, maka peneliti selanjutnya dapat memberikan saran 

yang sekiranya bermanfaat terhadap peneliti, kalangan, bahasan tertentu yang 

terkait dalam penelitian ini. Saran yang diberikan yaitu: 

1. Bagi perusahaan, dapat lebih memperhatikan dan memberikan arahan 

terhadap kedisiplinan yang terdapat pada lingkungan kerja. Hal tersebut agar 

para pegawai dapat lebih memaksimalkan kerja mereka sehingga dapat 

meningkatkan pencapaian atas tugas-tugas dan juga kinerja dari para 

pegawai. 

2. Bagi perusahaan, untuk supervisor atau pimpinan perusahaan dapat 

membantu pegawai dengan memperhartikan pekerjaan yang dilakukan 
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perusahaan baik dari tahap awal, proses maupun sampai akhir. Sehingga 

apabila pegawai terdapat kesulitan sehingga bisa mendapat arahan. 

3. Bagi perusahaan juga dapat memperhatikan tunjangan yang diterima oleh 

pegawai. Karena tunjangan merupakan bagian atau motivasi yang digunakan 

atau dimiliki oleh pegawai dalam meningkatkan kinerja dan semangat selama 

bekerja. 

Bagi peneliti atau kalangan akademisi selanjutnya, penelitian yang telah dilakukan 

ini dapat digunakan menjadi referensi untuk penelitian setelahnya yang memiliki 

kesamaan tema. 
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