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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai 

hubungan sikap kerja dengan prestasi kerja pada karyawan bagian MSDM PT. 

INTI (Persero) Bandung, maka didapatkan beberapa kesimpulan akan masalah 

tersebut sebagai berikut: 

1. Karyawan bagian MSDM PT. INTI (Persero) Bandung mempunyai sikap yang 

baik terhadap pekerjaan yang dibebankan kepadanya, dimana terbukti dengan 

kepercayaan mereka terhadap pekerjaan, kepercayaan terhadap pimpinan, 

menyukai pekerjaan ataupun mempunyai pengetahuan tentang pekerjaan yang 

ditugaskan kepada mereka. Hal ini dimaksudkan supaya sikap yang dihasilkan 

oleh karyawan semakin baik dan pada akhirnya akan menguntungkan 

perusahaan. Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa responden terbanyak 

yang menjawab setuju pada indikator sikap adalah berada pada sikap 

responden yang percaya terhadap pekerjaan yaitu sebanyak 56,7%.  

2. Prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan bagian MSDM PT. INTI 

(Persero) Bandung sudah cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui 

bahwa 54,1% responden mempunyai kemampuan yang baik sehingga prestasi 

kerja yang dihasilkan juga baik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari 

Mangkunegara (2009:13) yang mengemukakan bahwa terdapat dua faktor 
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yang mempengaruhi pencapaian prestasi kerja yaitu faktor kemampuan 

(ability) dan faktor motivasi (motivation).  

3. Berdasarkan hasil pengujian dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang 

positif dan signifikan serta kuat antara sikap kerja dan prestasi kerja. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil analisis regresi sederhana yang menunjukkan adanya 

hubungan antara variabel X dan variabel Y yang dibuktikan dengan nilai 

korelasi r = 0,772 dengan tingkat signifikansi (α) 0,000. Hubungan positif 

karena angka yang diperoleh adalah bersifat positif (0,772) dan signifikan 

karena nilai signifikansi (α) adalah 0,000 < 0,005. Dengan demikian diperoleh 

kesimpulan bahwa sikap kerja karyawan memiliki hubungan yang kuat dan 

signifikan terhadap prestasi kerja karyawan dimana besarnya hubungan 

tersebut adalah 0,772 atau 77,2% 

 

5.2.  Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan di atas, maka saran yang 

dapat peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mencermati sikap karyawan tentang pekerjaan yang diberikan kepada mereka, 

peneliti menyarankan agar perusahaan meningkatkan hal-hal yang 

dipersepsikan oleh karyawan kurang yaitu indikator evaluasi emosional 

terhadap pekerjaan dimana perusahaan dapat mengontrol emosional dari para 

karyawannya dengan cara menyediakan fasilitas yang lebih baik dari yang ada 

saat ini. Selain itu pengadaan diklat juga diperlukan untuk meningkatkan 
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pengetahuan yang lebih baik sehingga diharapkan kestabilan emosi mereka 

terhadap pekerjaan dapat dicapai.  

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai prestasi kerja karyawan bagian MSDM 

PT. INTI (Persero) Bandung untuk dapat meningkatkan prestasi kerja, 

perusahaan sebaiknya memperhatikan hal-hal yang dapat mempengaruhi 

motivasi kerja misalnya menciptakan hubungan yang harmonis antara 

pemimpin dengan karyawan ataupun memberikan penghargaan kepada 

karyawan yang berprestasi. 

3. Peneliti menyadari bahwa hasil penelitian ini belum sempurna karena adanya 

berbagai keterbatasan antara lain variabel-variabel lain diluar penelitian yang 

ada sehingga peneliti yang akan datang dapat meneruskan dan 

menyempurnakan penelitian ini dengan mengkaji faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan. 

 


