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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil analisis deskripsi menunjukan bahwa lingkungan kerja fisik 

pada divisi Human Capital Management di PT. INTI  (Persero) Bandung yang 

meliputi indikator: (1) Pencahayaan, (2) Sirkulasi Udara, (3) Suara dan  (4) 

Warna, dipersepsi cukup baik. Hal ini mengandung arti bahwa sebagian besar 

karyawan merasakan bahwa lingkungan kerja fisik yang berada pada divisi 

Human Capital Management di PT. INTI  (Persero) Bandung dinilai cukup 

baik. Jawaban responden tertinggi terdapat pada indikator “pencahayaan”, 

artinya pencahayaan dalam ruangan sudah memenuhi syarat kebutuhan 

penerangan di tempat kerja dan karyawan sudah merasa nyaman dengan 

pencahayaan yang berada di PT. INTI  (Persero) Bandung, sedangkan untuk 

jawaban terendah responden ada pada indikator “sirkulasi udara”, artinya 

sirkulasi udara dalam ruangan dirasakan belum cukup membuat nyaman 

karyawan dalam bekerja. Selain itu, indikator “suara” juga memiliki skor 

rendah, artinya karyawan merasa terganggu dengan kebisingan yang berada di 

sekitar kantor. 

2. Berdasarkan hasil analisis deskripsi menunjukan bahwa kinerja karyawan 

pada divisi Human Capital Management di PT. INTI  (Persero) Bandung yang 

meliputi indikator: (1) Quantity of  Work, (2) Quality of Work, (3) Knowledge 

of  job  (4) Personal Quality, (5) Cooperation, (6) Dependability, dan (7) 

Inisiative, secara keseluruhan berada pada kategori sedang. Hal ini 

mengandung arti bahwa kinerja karyawan pada divisi Human Capital 

Management di PT. INTI (Persero) Bandung dinilai sudah cukup baik. 

Jawaban responden tertinggi terdapat pada indikator “kualitas kerja”, artinya 

karyawan pada divisi Human Capital Management di PT. INTI (Persero) 
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Bandung memiliki ketelitian dan kerapihan yang cukup baik dalam bekerja, 

sedangkan untuk jawaban terendah responden ada pada indikator “kuantitas 

kerja”, artinya karyawan pada divisi Human Capital Management di PT. INTI 

(Persero) Bandung harus lebih meningkatkan kuantitas kerja, terutama dalam 

hal menyelesaikan tugas sesuai dengan target.  

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukan bahwa lingkungan kerja fisik 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, artinya 

jika lingkungan kerja fisik baik dan nyaman maka kinerja karyawan akan 

tinggi dan sebaliknya jika lingkungan kerja fisik buruk atau tidak membuat 

nyaman maka kinerja karyawan pun akan rendah. Hal ini ditunjukan dari hasil 

uji korelasi yang berada pada kategori kuat. Hasil determinasi pengaruh 

Lingkungan Kerja Fisik (X) terhadap Variabel Kinerja Karyawan memberikan 

keterangan bahwa Variabel Lingkungan Kerja Fisik memberikan pengaruh 

yang cukup kuat terhadap Kinerja karyawan. 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan di bab IV bahwa saran yang dapat 

dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan indikator yang dijadikan kajian pada variabel lingkungan kerja 

fisik, indikator “sirkulasi udara” memiliki skor terendah. Pada indikator ini, 

skor rata-rata terendah terdapat pada ukuran sirkulasi udara kurang membuat 

nyaman dalam bekerja. karyawan menilai bahwa perusahaan kurang 

memperhatikan sirkulasi udara yang berada di tempat kerja dan kualitasnya 

dirasa masih rendah. Oleh karena itu, hendaknya perusahaan mampu 

meningkatkan kualitas sirkulasi udara di tempat kerja agar karyawan dapat 

bekerja dengan nyaman yaitu dengan cara memberikan AC (Air Conditioning) 

pada ruangan dan meletakan tanaman untuk menyediakan kebutuhan oksigen 

yang cukup. Selain itu, indikator “suara” juga memiliki skor yang rendah. 

Karyawan menilai bahwa karyawan merasa terganggu dengan kebisingan 

yang ditimbulkan baik yang berada di sekitar ruang kerja maupun di luar 
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ruangan terkadang dapat mengganggu konsentrasi dan kenyamanan karyawan 

pada saat bekerja dan terkadang karyawan merasa terganggu pada saat ada 

rekan kerja yang berbincang-bincang di ruang kerja. Oleh karena itu, 

hendaknya perusahaan melakukan pengaturan tata letak ruang yang didesain 

sedemikian rupa agar tidak menimbulkan kebisingan.  

2. Berdasarkan indikator yang dijadikan kajian pada variabel kinerja karyawan, 

indikator “kuantitas kerja” memiliki skor terendah. Pada indikator ini, skor 

rata-rata terendah terdapat pada ukuran menyelesaikan tugas sesuai target 

yaitu dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan target. Karyawan pada divisi 

Human Capital Management di PT.INTI (Persero) Bandung dinilai kurang 

disiplin dalam menyelesaikan tugas, banyak target kerja yang belum tercapai 

yang disebabkan perilaku indisipliner karyawan. Perusahaan kiranya perlu 

memperhatikan masalah tersebut, karena hal ini berkaitan dengan kedisiplinan 

karyawan. Disiplin sangat penting dalam upaya mewujudkan kinerja yang 

optimal, karena tiada prestasi tanpa disiplin. Perusahaan dapat meningkatkan 

kedisiplinan karyawan dengan cara memperbaiki kualitas lingkungan kerja 

fisik, karena pelanggaran yang dilakukan karyawan bisa saja berasal dari 

karyawan merasa jenuh dengan kondisi lingkungan fisik tempat dimana ia 

bekerja dan kurang membuat nyaman dalam bekerja. Sehingga semangat 

karyawan menjadi menurun dan munculah berbagai macam pelanggaran 

diperusahaan, salah satunya adalah tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai 

target. Selain itu, Perusahaan dapat meningkatkan kedisiplinan karyawan 

dengan cara mengadakan pelatihan untuk meningkatkan motivasi dan 

kedisiplinan karyawan dalam bekerja dan target kerja tercapai. Karyawan juga 

diberikan pengarahan keuntungan apa saja yang akan didapat ketika kita 

disiplin dalam bekerja agar kuantitas kerja dapat ditingkatkan. 

 


