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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil pengolahan data dalam penelitian ini dapat di tarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan secara persial terhadap kinerja 

karyawan Pengemasan semen di PT. Swabina Gatra Gresik, baik dilihat dari 

aspek sasaran kerja karyawan maupun aspek prilaku kerja. 

2. Beban Kerja berpengaruh signifikan secara persial terhadap kinerja karyawan 

Pengemasan semen di PT. Swabina Gatra Gresik, baik dilihat dari aspek 

sasaran kerja karyawan maupun aspek prilaku kerja. 

3. Disiplin Kerja berpengaruh signifikan secara persial terhadap kinerja 

karyawan Pengemasan semen di PT. Swabina Gatra Gresik, baik dilihat dari 

aspek sasaran kerja karyawan maupun aspek prilaku kerja. 

4. Lingkungan Kerja, Beban Kerja dan Disiplin berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap kinerja karyawan Pengemasan semen di PT. Swabina Gatra 

Gresik, baik dilihat dari aspek sasaran kerja karyawan maupun aspek prilaku 

kerja. 
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5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan kesimpulan penelitian, maka dapat 

direkomendasikan sebagai berikut : 

1. Untuk Perusahaan 

Berdasarkan dari hasil t hitung variabel yang menunjukan nilai terendah 

adalah beban kerja (X2) senilai 4,796 dibandingkan dengan variabel lainya 

yaitu lingkungan kerja (X1) senilai 5,784 dan disiplin kerja (X3) senilai 9,375 

maka untuk membangun kinerja yang tinggi perlu melakukan perbaikan 

beban kerja dengan memperhatikan kondisi dan standart pekerjaan yang ada 

di perusahaan. Perbaikan yang harus dilakukan adalah menyesuaikan  beban 

kerja dengan kemampuan karyawan pengemasan yaitu memperbaiki posisi 

antara mesin dengan karyawan bagian pengemasan semen di perusahaan yang 

sering di keluhkan oleh karyawan, juga memberikan training atau pelatihan 

yang cukup kepada karyawan baru maupun karyawan lama untuk 

meningkatkan tugas yang bersifat fisik maupun mental, memperhatikan 

keselamatan dan kesehatan kerja (K3) agar kinerja karyawan bagian 

pengemasan semen  dapat meningkat secara maksimal dan target perusahaan 

dapat tercapai sesuai dengan tujuan perusahaan tersebut.   

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk  mencari dan membaca referensi 

lebih banyak lagi sehingga hasil penelitian selanjutnya akan semakin baik serta 

mendapat ilmu pengetahuan yang baru. Peneliti selanjutnya diharapkan 

mencoba menggali hal yag belum tercakup dalam penelitian ini dan dapat 
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menggali aspek-aspek yang belum dibahas dalam penelitian ini sebagai 

pengembangan penelitia 

 


