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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bagian ini membahas mengenai kesimpulan dan saran yang terkait 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti mengenai 

hubungan antar harga diri dengan kepuasan kerja karyawan rumah sakit X di 

Bekasi didapatkan kesimpulan sebagain berikut : 

1. Terdapat hubungan antara harga diri dengan kepuasan kerja karyawan

rumah sakit X di Bekasi.

2. Harga diri karyawan rumah sakit X di Bekasi termasuk dalam kategori

sedang.

3. Kepuasan kerja karyawan rumah sakit X di Bekasi termasuk dalam ketegori

rendah.

1.2 Saran 

Berdasarkan analisa data, permasalahan dan kesimpulan yang telah 

dipaparkan, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran, diantaranya: 

1.2.1 Saran Praktis 

a. Bagi rumah sakit X di Bekasi

1. Selaku instansi pelayanan kesehatan masyarakat agar lebih

memperhatikan harga diri karyawan. Karena apabila harga diri

meningkat maka karyawan akan menjalankan pekerjaanntya akan

semakin baik.

2. Instansi juga harus memperhatikan faktor promosi, gaji, supervisi

karena faktor tersebut penting untuk harga diri dan kepuasan kerja

karyawan.
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3. Bagi Karyawan 

Karyawan harus bekerja lebih baik lagi, agar kepuasan kerja meningkat 

sehingga bisa meningkatkan harga diri dalam menjalankan tugas sebagai 

bagian dari pelayanan jasa pada masyarakat dalam segi kesehatan. 

 

1.2.2 Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

a. Bagi peneliti yang tertarik pada kajian yang sama, disarankan untuk 

mempertimbangkan penelitian variabel lain dari kepuasan kerja selain 

variabel harga diri terkait dengan faktor yang mempengaruhi. 

b. Penelitian ini hanya dilakukan pada satu rumah sakit X di Bekasi, 

disarankan untuk penelitian lain dapat memperluas lokasi penelitian 

agar hasil yang didapatkan juga lebih luas dan menggambarkan 

keadaan karyawan yang bekerja di rumah sakit secara lebih luas. 

c. Ketika pengambilan data diharapkan peneliti lain memperhatikan dari 

segi waktu, biaya, dan tenaga. Terutama dari segi waktu, karena 

karyawan rumah sakit memiliki waktu sibuk yang tidak dapat 

dipastikan, sehingga akan butuh waktu yang cukup lama untuk 

pengambilan data. Selain itu, perizinan adalah yang utama, karena setia 

rumah sakit mempunyai privasi masing-masing, sehingga dengan 

perizinan akan memudahkan penelitian serta dengan berbagai pihak, 

seperti kepala ruangan atau pihak-pihak terkait.                
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