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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Lingkungan kerja (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Produktivitas kerja karyawan di CV. Usaha Abadi. 

2. Beban kerja (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap Produktivitas 

kerja karyawan di CV. Usaha Abadi. 

3. Kepuasan Kerja (X3) berpengaruh signifikan dan positif terhadap 

Produktivitas kerja karyawan di CV. Usaha Abadi. 

 

5.2 Rekomendasi 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, maka rekomendasi dari 

peneliti dapat diberikan sebagai berikut : 

 

5.2.1 Bagi CV. Usaha Abadi 

Melihat nilai t hitung variabel lingkungan kerja memiliki nilai terendah sebesar 

2.179, karena kondisi fisik Perusahaan yang belum tertata rapi serta ruang kerja 

yang masih belum kondusif sebaiknya Manajemen CV. Usaha Abadi pada 

variabel lingkungan kerja, dimensi lingkungan tempat kerja (lingkungan fisik) 

harus meningkatkan lingkungan kerja seperti perusahaan karena dengan 

lingkungan kerja yang bersih dapat membuat karyawan merasa senang dan 

nyaman berada dalam perusahaan dengan demikian akan meningkatkan kinerja 
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karyawan yang berpengaruh pada produktivitas karyawan, penerangan atau 

cahaya perusahaan yang cukup penting sebagai pencegah kesalahan proses 

produksi dan kecelakaan kerja, serta kebisingan disekitar perusahaan dapat 

menambah fokus dalam bekerja, dan perabot yang menimbulkan rasa estetika 

yang tinggi serta memudahkan karyawan, udara atau suhu perusahaan yang baik 

dengan cukupnya ventilasi memungkinkan masuknya udara segar ketempat 

karyawan dan tata warna ruang perusahaan menambah semangat kerja karyawan. 

 

5.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi 

bagi peneliti selanjutnya dan disarankan untuk melakukan penelitian di luar 

variabel bebas ini (lingkungan kerja, beban kerja, dan kepuasan kerja) selain itu 

dapat mengembangkan penelitian ini dengan metode lainnya misalnya melalui 

wawancara mendalam terhadap responden, sehingga informasi yang diperoleh 

dapat lebih bervariasi daripadaangket yang jawabannya telah tersedia dan 

memperluas ruang lingkup penelitian yang tidak hanya terbatas di Kota Gresik 

saja. Berdasarkan interpretasi dan peneliti selanjutnya dapat menambah sebuah 

variabel daya saing dan pengembangan karir. 

 

 


