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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi (finansial 

dan nonfinansial) terhadap kepuasan kerja karyawan BPPLTI (Biro Pengembangan 

dan Pengelolaan Teknologi Informasi) di Universitas Kristen Maranatha Bandung. 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kompensasi finansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini 

dapat dilihat dari nilai signifikansi < taraf signifikansi (α) 0,05 (0,000 < 0,05) 

dan nilai t hitung > t tabel (6,855 > 2,040).  

2. Kompensasi nonfinansial berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi < taraf signifikansi (α) 0,05 (0,000 

< 0,05) dan nilai t hitung > t tabel (5,465 > 2,040).  

3. Kompensasi (finansial dan nonfinansial) secara simultan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansi 

< taraf signifikansi (α) 0,05 (0,000 < 0,05) dan nilai F hitung > F tabel 

(147,106 > 3,32).  

4. Besarnya pengaruh kompensasi finansial dan nonfinansial terhadap kepuasan 

kerja adalah sebesar 90,7%. Hal ini dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square 

nya yaitu sebesar 0,907. Kemudian sisanya sebesar 9,3% disebabkan oleh 

faktor-faktor lain.  
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5.2 Saran 

Beberapa saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Universitas Kristen Maranatha sebaiknya mempertahankan dan 

meningkatkan kompensasi finansialnya, karena variabel ini dapat 

memberikan kepuasan kerja kepada karyawan di bagian Biro 

Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi. 

2. Universitas Kristen Maranatha sebaiknya mempertahankan dan 

meningkatkan kompensasi nonfinansial, karena variabel ini dapat 

memberikan kepuasan kerja kepada karyawan di bagian Biro 

Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi. 

3. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas sampel penelitian, tidak 

hanya pada karyawan bagian Biro Pengembangan dan Pengelolaan 

Layanan Teknologi Informasi saja, tetapi dapat mengambil sampel dari 

bagian-bagian lain yang ada di Universitas Kristen Maranatha.   

 

  

  

 

 


