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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di kantor kecamatan Gajah 

Mungkur kota Semarang  dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian hipotesis H1 yang dilakukan membuktikan adanya 

pengaruh positif signifikan antara disiplin kerja dengan kinerja 

karyawan. Dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh 

nilai koefisiensi sebesar 0,342 dan nilai t hitung sebesar 3,703 > t 

tabel 1,701 dengan signifikasi 0,001. Dikatakan positif signifikan 

jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak Ho. 

2. Hasil pengujian hipotesis H2 yang dilakukan membuktikan adanya 

pengaruh positif signifikan antara lingkungan kerja dengan kinerja 

karyawan. Dilihat dari perhitungan yang telah dilakukan diperoleh 

nilai koefisiensi 0,658 dan nilai t hitung sebesar 7,121 > t tabel 

1,677 dengan signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti 

bahwa hipotesis dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak Ho 

3. Hasil pengujian Hipotesis H3 yang dilakukan membuktikan adanya 

pengaruh secara simultan antara disiplin kerja dan lingkungan kerja 

dengan perhitungan f hitung 902,403 > f tabel 3,34 dengan taraf 
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signifikasi 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa hipotesis 

dalam penelitian ini menerima Ha dan menolak Ho. Dan hasil 

Koefisien determinasi (adjusted R
2
) sebesar 98,4 persen. Adapun 

sisanya 1,6 persen diterangkan oleh variabel lain yang tidak 

diajukan dalan penelitian ini seperti kepemimpinan, motivasi, 

kompensasi, kemampuan dan Bonus 

5.2 Saran 

5.2.1 Implikasi Manajerial 

 Adapun saran yang dapat peneliti berikikan terkait dalam penelitian ini 

adalab supaya lebih meningkatkan kinerja karyawannya untuk lebih di tingkatkan 

lagi. 

1. Dari segi disiplin kerja yang harus di tingkatkan adalah dari indikator 

kehadiran, indikator kehadiran memiliki nilai indeks terendah dengan 

jumlah 326. Tingkat kehadiran karyawan perlu di tingkatkan karena 

kehadiran tepat waktu untuk masuk kerja termasuk indikator sangat 

penting, kehadiran yang tidak tepat waktu akan mempengaruhi kinerja 

karyawan. Sedangkan indikator yang perlu di pertahankan adalah indikator 

tingkat kewaspadaan tinggi, indikator tingkat kewaspadaan tinggi memiliki 

nilai indeks tertinggi dengan jumlah 360. 

2. Dari segi lingkungan kerja yang pertama yaitu lingkungan kerja fisik 

untuk indikator sirkulasi udara dan kebisingan untuk lebih di perhatikan 

agar para karyawan merasa nyaman dan lebih konsentrasi dalam bekerja di 

dalam kantor, indikator kebisingan memiliki nilai indeks terendah dengan 

jumlah 332. Indikator penerangan perlu di pertahankan karena indikator 
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penerangan sudah cukup baik dengan nilai indeks tertinggi dengan jumlah 

337. Dan untuk lingkungan kerja non fisik indikator hubungan dengan 

rekan kerja supaya bisa di pertahankan karena hubungan yang terjalin 

dengan bagi antar karyawan akan berpengharuh terhadap kinerjanya. 

Indikator hubungan dengan rekan kerja memiliki nilai indeks sebesar 348. 

3. Dari kinerja karyawan sendiri indikator yang perlu di tingkatkan adalah 

kualitas, karena kualitas suatu pekerjaan bisa di jadikan acuan agar 

pekerjaan yang dilakukan bisa lebih baik lagi, hal tersebut perlu di 

tingkatkan karena dapat dilihat dari hasil nilai indeks memiliki nilai paling 

rendah dengan jumlah 339. Selanjutnya indikator keandalan dan tingkat 

keahlian saat bekerja juga perlu di tingkatkan. Indikator yang perlu di 

pertahankan adalah kuantitas kerja, karena kuantitas memiliki nilai indeks 

tertinggi yaitu sebesar 372, kuantitas kerja perlu di pertahankan agar hasil 

kerja yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan oleh kantor. 

5.2.2 Penelitian Selanjutnya 

 Untuk penelitian selanjutnya supaya peneliti bisa mengambil objek 

penelitian yang lebih luas dan lebih banyak responden lagi agar bisa menjadi 

pembanding untuk bisa di tiru oleh instansi lain supaya bisa lebih meningkatkan 

kinerjanya. Selain itu kuesioner yang di berikan tidak hanya untuk para karyawan, 

alangkah baiknya jika pimpinan di instansi tersebut juga di berikan untuk 

penilaian para karyawan agar data yang di peroleh lebih akurat. 

 Selain itu bagi peneliti selanjutnya agar mengkaji lebih dalam variabel – 

variabel lain yang dapat menjelaskan peningkatan kinerja karyawan dengan 

Koefisien determinasi (adjusted R²) sebesar 98,4 % sedangkan sisanya 1,6 %. 
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Hasil uji R² masih ada variabel – variabel lain yang harus diperhatikan dalam 

penelitian ini. Penelitian – penelitian lebih lanjut hendaknya menambah variabel 

lain yang yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, karena dengan semakin 

baik kinerja karyawan maka akan berpengaruh baik juga untuk instansi seperti 

masalah motivasi kerja, kepemimpinan, kompensasi, kemampuan kerja yang 

masih lebih besar mempengaruhi kinerja karyawan. 

5.3 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini  menguji model peneltian pada karyawan Kantor Kecamatan 

Gajah mungkur. Penelitian menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpul data 

dan tidak disertai dengan metode pengumpulan data yang lain yang dapat 

menunjang penelitian. Dari hasil pengempulan data kuesioner yang diterima dapat 

disimpulkan bahawa keseluruhan responden mengisi kuesioner menurut pendapat 

mereka sendiri dan sebagian besar hasil kuesioner yang di peroleh berbeda dari 

data yang telah ada, dikarenakan responden menilai kinerjnya diri mereka masing 

– masing cukup baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


