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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan tentang 

kepuasan kerja pada perawat rawat inap Rumah Sakit X di Bandung, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Perawat rawat inap Rumah Sakit X di Bandung menghayati ketidakpuasan 

terhadap pekerjaannya. Yaitu sebanyak 51.8% perawat rawat inap Rumah 

Sakit X di Bandung merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. 

2. Aspek kepuasan kerja yang dihayati paling puas oleh perawat rawat inap 

Rumah Sakit X di Bandung adalah aspek Supervision, aspek kepuasan 

kerja yang dihayati paling tidak puas oleh perawat rawat inap Rumah Sakit 

X di Bandung adalah aspek Promotion Opportunities. 

3. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja seperti usia, jenis 

kelamin, lamanya bekerja dan status marital, ternyata kurang berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja yang dihayati oleh perawat rawat inap Rumah 

Sakit X di Bandung. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

1. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai kepuasan kerja pada 

perawat rawat inap Rumah Sakit X di Bandung, diharapkan lebih meneliti 

data pribadi secara keseluruhan dan mengambil data penunjang tersebut. 

2. Bagi peneliti lain yang ingin meneliti mengenai kepuasan kerja, 

diharapkan pilihan alternatif jawaban itu sangat puas, puas, dan tidak 

puasn. 

3. Untuk penelitian selanjutnya survei awal dan data penunjang perlu 

ditambahkan kembali dengan keluhan yang muncul dari sisi pimpinan 

Rumah Sakit. 

4. Aspek working condition harus benar-benar berkaitan dengan situasi kerja 

di Rumah Sakit. 

 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Disarankan kepada kepala perawat Rumah Sakit X agar menjelaskan dan 

memberikan pemahaman mengenai pembangunan yang sedang dilakukan 

kepada perawat rawat inap sehingga perawat rawat inap dapat menoleransi 

keadaan tersebut dan tetap memperlihatkan perilaku kerja yang produktif. 

2. Disarankan kepada kepala perawat Rumah Sakit X agar menjelaskan pada 

saat menandatangani kontrak kerja mengenai jenjang karir, aturan, dan 

syarat-syarat yang mesti dilengkapi oleh perawat. 

 


