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V.  KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

1. Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Semakin baik persepsi karyawan terhadap 

budaya organisasi yang diterapkan oleh PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, 

maka semakin tinggi tingkat kepuasan kerja para karyawan. 

2. Komitmen organisasi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Semakin kuat komitmen 

karyawan terhadap organisasi PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas tidak selalu 

diikuti dengan semakin tingginya tingkat kepuasan kerja mereka. 

3. Kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan PDAM 

Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Semakin baik persepsi karyawan terhadap 

kompensasi yang diterapkan oleh PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas, maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan kerja para karyawan. 

4. Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM 

Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Semakin baik persepsi karyawan terhadap budaya 

organisasi, maka semakin baik kualitas dan kuantitas hasil kerja mereka. 

5. Komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 

PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Semakin kuat komitmen karyawan 

terhadap organisasi, maka semakin baik kualitas dan kuantitas hasil kerja mereka. 

6. Kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM Tirta 

Satria Kabupaten Banyumas. Semakin baik persepsi karyawan terhadap kebijakan 

kompensasi, semakin baik kualitas dan kuantitas hasil kerja mereka. 
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7. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PDAM 

Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Semakin tinggi tingkat kepuasan kerja karyawan, 

semakin baik kualitas dan kuantitas hasil kerja mereka. 

8. Kepuasan kerja memediasi pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Budaya organisasi akan dapat 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan yang selanjutnya akan diikuti dengan 

semakin tingginya tingkat kualitas dan kuantitas hasil kerja para karyawan PDAM 

Tirta Satria Kabupaten Banyumas. 

9. Kepuasan kerja tidak memediasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Semakin kuat komitmen 

organisasi terhadap organisasi akan dapat meningkatkan kinerja karyawan secara 

langsung tanpa melalui tingkat kepuasan kerja yang tinggi. 

10. Kepuasan kerja memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PDAM 

Tirta Satria Kabupaten Banyumas. Kebijakan kompensasi akan dapat meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan yang selanjutnya akan diikuti dengan semakin tingginya 

tingkat kualitas dan kuantitas hasil kerja para karyawan/ PDAM Tirta Satria 

Kabupaten Banyumas. 

B. Implikasi 

1. PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas diharapkan meningkatkan budaya 

organisasi dikalangan karyawan, dengan cara memberikan arahan salah satunya 

adalah inovasi dan keberanian mengambil resiko. Selain itu PDAM Tirta Satria 

Kabupaten Banyumas diharapkan meningkatkan kepuasan kerja karyawan dengan 

cara lebih memperhatikan pemberian kompensasi untuk para karyawannya atas 

hasil kerjanya. 

2. Untuk meningkatkan komitmen organisasi terhadap karyawannya, PDAM Tirta 

Satria Kabupaten Banyumas diharapkan dapat memberikan lingkungan kerja yang 
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baik terhadap karyawan dan selalu menghargai setiap kinerja karyawan, sehingga 

karyawan mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan. Rasa memiliki dapat 

diwujudkan dengan berbagai cara yaitu salah satunya adalah karyawan 

diikutsertakan dalam pengambilan keputusan. Karyawan yang mempunyai rasa 

memiliki terhadap perusahaan membuat kondisi kerja karyawan semakin membaik, 

hal ini dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

3. PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas harus mempertahankan atau bahkan 

meningkatkan kompensasi karyawannya, hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan insentif kepada karyawan. Dengan memberikan insentif dapat 

memacu karyawan untuk meningkatkan kondisi kerja seperti diharapkan oleh 

perusahaan. Dengan kondisi kerja yang semakin membaik dapat meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan seperti yang diharapkan perusahaan. 

4. Untuk meningkatkan budaya organisasi, PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas 

harus memberikan dukungan manajemen terhadap setiap karyawan, seperti halnya 

memberikan fasilitas yang memadai dan sesuai standar. Hal itu dilakukan agar 

dalam melaksanakan tugasnya setiap karyawan dapat menjaga bahkan 

meningkatkan kinerjanya melalui kualitas hasil kerja karyawan. 

5. Rasa memiliki karyawan terhadap perusahaan dapat meningkatkan komitmen 

organisasi karena dengan mempunyai rasa memiliki yang tinggi sama halnya 

dengan melibatkan dirinya dalam urusan perusahaan. Dengan mempunyai rasa 

memiliki karyawan dapat menjalankan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab 

yang tinggi terhadap perusahaan. Jika karyawan mempunyai rasa memiliki serta 

manjalankan kewajibannya dengan rasa tanggung jawab, maka hal tersebut dapat 

meningkatkan kinerja karyawannya. 
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6. PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas diharapkan meningkatkan kompensasi 

yang diberikan perusahaan terhadap karyawan dengan memberikan fasilitas kantor 

yang memadai seperti kendaraan operasional sesuai dengan kebutuhan. Hal itu 

dilakukan agar tujuan realistis yang dimiliki oleh perusahaan dapat tercapai. 

Dengan terwujudnya tujuan yang realistis yang dimiliki oleh perusahaan tentu saja 

akan meningkatkan kinerja karyawannya. 

7. Untuk menunjang tingkat kepuasan kerja pada karyawan, pihak PDAM Tirta Satria 

Kabupaten Banyumas baiknya berupaya untuk memperhatikan hasil tugas kerja 

yang dilakukan oleh karyawan. Lewat pengawasan yang diberikan kepada 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengawasan yang diberikan oleh 

karyawan akan meningkatkan kualitas hasil kerja yang tentu saja akan berpengaruh 

terhadap kinerja setiap karyawan. 

8. PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas diharapkan dapat meningkatkan budaya 

organisasi yang dapat diwujudkan melalui sistem kontrol seperti yang diharpkan 

oleh perusahaan. Untuk memberlakukan sistem kontrol dapat diwujudkan melalui 

pengawasan terhadap kinerja setiap karyawannya guna mencapai kepuasan kerja. 

Dengan memberlakukan sistem kontrol yang diwujudkan melalui pengawasan 

terhadap karyawan akan berpengaruh terhadap kualitas hasil kerja karyawan yan 

tentu saja akan meningkatkan kinerja karyawan.  

9. Setiap karyawan dalam suatu perusahaan seharusnya memiliki rasa senang terhadap 

pekerjaannya karena hal itu dapat meningkatkan komitmen organisasi. Rasa senang 

terhadap pekerjaan juga dapat memberikan kesempatan karyawan untuk 

berkembang guna mencapai kepuasan kerja. Dengan adanya rasa senang yang 

dimiliki karyawan terhadap pekerjaannya serta memanfaatkan setiap kesempatan 
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untuk berkembang akan memunculkan suatu inisiatif, yang mana hal tersebut 

berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja karyawan. 

10. PDAM Tirta Satria Kabupaten Banyumas diharapkan dapat meningkatkan gaji 

sebagai wujud kompensasi. Dengan diberikannya kompensasi oleh perusahaan 

terhadap karyawan dapat memicu setiap karyawan agar memanfaatkan setiap 

kesempatan untuk berkembang. Hal itu dapat berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Untuk dapat berkembang tentu saja setiap karyawan akan menghadapi 

rintangan tergantung bagaimana setiap individu berani mengambil resiko, yang 

mana hal tersebut akan berpengaruh terhadap meningkatnya kinerja karyawan. 
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