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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan hasil analisi korelasi diperoleh nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,512 dengan p= 0,000 (p< 0,01) yang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan positif antara persepsi terhadap lingkungan kerja dengan 

kepuasan kerja pada petugas operator SPBU di wilayah Bojonegoro, hal 

tersebut menunjukkan bahwa semakin positif persepsi terhadap kepuasan 

kerja maka semakin tinggi kepuasan kerja yangdirasakan oleh petugas 

operator SPBU. Dan sebaliknya semakin negative persepsi terhadap 

lingkungan kerja maka semakin rendah kepuasan kerja yang dirasakan oleh 

petugas operator SPBU. Petugas operator SPBU menganggap sirkulasi udara 

yang baik dapat mengurangi polusi udara yang ada di tempat kerja sehingga 

para pegawai akan mampu bekerja dengan nyaman, selain itu lingkungan 

kerja yang aman dan tidak berisik akan membantu konsentrasi dalam bekerja, 

petugas operator tidak merasa terganggu dengan suara bisik dan tenang dalam 

bekerja dengan keadaan yang aman di lingkungan tempat kerja. Sehingga  

Persepsi positif yang ditunjukkan Petugas operator SPBU terhadap 

lingkungan kerja akan memberikan rasa kepuasan dalam bekerja.  
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan, maka saran yang dapat 

diberikan ialah sebagai berikut: 

1. Bagi Pengelola SPBU 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada perusahaan pengelola 

SPBU agar memperhatikan kepuasan kerja pada para petugas operator SPBU 

yang bekerja. Salah satunya dengan memberikan lingkungan kerja yang nyaman 

dan baik pada SPBU seperti adanya pohon untuk mengurangi polusi udara, 

ruangan yang sejuk untuk berisitirahat sehingga karyawan dapat merasa betah 

dan nyaman ketika bekerja dan mampu memberikan rasa kepuasan kerja pada 

petugas operator dan membuat produktivitas karyawan dapat meningkat dengan 

adanya kepuasan kerja pada petugas operator. 

2. Bagi Subjek Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian disarankan kepada petugas operator SPBU 

untuk dapat memperhatikan dan menjaga lingkungan kerja SPBU dengan baik 

sehingga mereka dapat bekerja dengan maksimal dan memberikan rasa kepuasan 

kerja bagi dirinya sendiri.   

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti yang tertarik untuk mengadakan penelitian tentang persepsi 

terhadap lingkungan kerja dan kepuasan kerja disarankan untuk lebih cermat 

dalam pembuatan alat ukur dan pemilihan alternatif jawaban sehingga sesuai 

dengan kebutuhan alat ukur yang digunakan dan penelitian tersebut dapat 
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memiliki data yang akurat. Selain itu dapat juga melakukan penelitian dengan 

menggunakan faktor-faktor lain dari kepuasan kerja atau persepsi terhadap 

lingkungan. 

 

 


