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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab  

sebelumnya ,maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :  

1. Penerapan budaya kaizen yang telah dilakukan oleh karyawan PT.HMMI termasuk 

dalam kategori sangat baik. Keberhasilan penerapan kaizen di PT.HMMI juga dilandasi 

oleh adanya faktor budaya yang berkembang dalam perusahaan. Budaya tersebut 

merupakan afiliasi dari budaya Jepang yang dibawa oleh orang Jepang yang bekerja di 

perusahaan. 

2. Karyawan PT.HMMI menggunakan kosakata-kosakata bahasa Jepang yang berkaitan 

dengan budaya kaizen dalam kegiatan sehari-hari ketika aktivitas pekerjaan seperti 

ketika meeting, berdiskusi, ataupun ketika berbicara dengan rekan kerja. Kosakata yang 

benar-benar diketahui artinya oleh seluruh responden yaitu: kaizen, teian, hinshitsu kanri, 

jishuken, seiri, seiton, seiso, seiketsu, shitsuke, muda, mura, muri, genba,genchi, 

genbutsu, jyasu in taimu, pokayoke, kanban, jidouka, andon, mieruka board, ato koutei, 

mae koutei.  

3. Pembelajaran bahasa jepang untuk upaya kaizen di PT.HMMI termasuk dalam  kategori 

cukup baik. Walaupun masih dalam pembelajaran tingkat dasar, tetapi dengan 

diadakannya pembelajaran bahasa Jepang tersebut, karyawan yang tadinya hanya bisa 

menggunakan kosakata-kosakata bahasa Jepang yang berkaitan dengan budaya kaizen 

saja, menjadi dapat menggunakan kalimat-kalimat sederhana ketika bekerja. Kemudian 

pemahaman karyawan mengenai kunci pelaksanaan kaizen juga semakin kuat terbukti 

dengan adanya penerapan budaya kaizen yang sangat baik di dalam perusahaan. 

4. Dalam pembelajaran bahasa Jepang tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

untuk dapat meningkatkan pembelajaran bahasa Jepang yang diterapkan perusahaan, 

seperti masalah yang sering dihadapi karyawan ketika mendengarkan percakapan bahasa 

Jepang, mempelajari pola kalimat bahasa Jepang, serta ketika mempraktekkan 

percakapan bahasa Jepang.  
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5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dikemukakan implikasi sebagai berikut:  

1. Implikasi untuk perusahaan 

Dengan adanya penerapan budaya kaizen yang sangat baik di lingkungan 

perusahaan, membuat para karyawan merasa nyaman ketika berada dilingkungan 

pekerjaan. Lingkungan kerja yang bersih, rapih dan juga suasana kerja yang 

mendukung untuk pelaksanaan kaizen itu sendiri, dapat menciptakan suasana kerja 

menjadi kondusif dan harmonis. Kemudian dengan diadakannya pembelajaran bahasa 

Jepang bagi para karyawan, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya yang tentunya dapat berpengaruh juga pada peningkatan kualitas 

perusahaan.  

2. Implikasi untuk karyawan 

Adanya penerapan budaya kaizen yang sangat baik serta fasilitas penunjang 

dalam mempelajari bahasa Jepang. Karyawan mampu menerapkan kebiasaan bekerja 

dengan baik di lingkungan perusahaan karena adanya faktor pendukung budaya yang 

baik pula, selain itu karyawan juga mampu menambah wawasan, pengetahuan dan 

keahliannya dengan mempelajari bahasa Jepang dan mengaplikasikannya ketika 

melakukan aktivitas pekerjaan.  

3. Implikasi untuk peneliti 

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mendapatkan gambaran 

mengenai situasi  dan kondisi di lingkungan pekerjaan secara langsung. Peneliti juga 

mendapatkan pengetahuan mengenai  budaya kerja serta penggunaan bahasa Jepang 

di perusahaan Jepang yang berada di Indonesia, peneliti juga mendapatkan 

pengetahuan mengenai bagaimana kegiatan belajar mengajar bahasa Jepang untuk 

karyawan di perusahaan. Kemudian peneliti juga mendapatkan pengalaman 

bagaimana caranya beradaptasi dilingkungan perusahaan, tentunya pengalaman dan 

pengetahuan yang didapat selama melakukan penelitian ini dapat memberikan 

manfaat untuk peneliti khususnya ketika akan mengaplikasikannya di dunia kerja.
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1.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa yang penulis sarankan  antara lain : 

1. Untuk perusahaan  

Perusahaan harus terus mempertahankan dan meningkatkan penerapan 

budaya kaizen yang ada. Kemudian untuk meningkatkan penggunaan bahasa Jepang 

para karyawan, perusahaan disarankan untuk lebih memperhatikan permasalah yang 

dihadapi karyawan dalam pembelajaran bahasa Jepang seperti yang telah diuraikan 

pada hasil penelitian, misalnya dengan pemberian reward berupa tunjangan 

pendidikan atau kesempatan untuk pergi ke Jepang bagi karyawan terbaik dalam 

penggunaan bahasa Jepang, kemudian perusahaan juga dapat memberikan 

pembiasaan menggunakan bahasa Jepang secara rutin di tempat kerja, seperti 

mengadakan satu hari khusus dalam seminggu untuk seluruh karyawan 

menggunakan bahasa Jepang di lingkungan pekerjaan. 

2. Untuk pengajar  

Hasil penelitian ini dikaji ulang sebagai bahan masukan bagi saat 

mengajarkan kebudayaan khususnya seperti mata kuliah bunka dan bijinisu nihongo. 

Dilakukannya penyusunan ulang oleh pengajar terhadap karya tulis ini diharapkan 

dapat menghasilkan sebuah bahan ajar yang menarik khususnya untuk mahasiswa 

yang memilih peminatan dalam bidang bisnis, sehingga dapat memperkaya ilmu 

pengetahuan mengenai budaya kerja serta penggunaan bahasa Jepang di perusahaan 

Jepang yang berada di Indonesia.  

3. Untuk pembelajar 

Pemahaman mengenai budaya kerja dan penggunaan bahasa Jepang yang ada 

mengikuti budaya kerja tersebut, perlu dipahami oleh pembelajar sebagai bekal ilmu 

ketika memasuki dunia kerja. Khususnya bagi pembelajar yang ingin bekerja di 

perusahaan Jepang. Dengan adanya penelitian ini, dapat membantu pembelajar untuk 

menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya yang diterapkan di 

lingkungan pekerjaan. 
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4. Untuk peneliti selanjutnya 

Penelitian di perusahaan Jepang yang ada di Indonesia sangat disarankan guna   

memperkaya ilmu pengetahuan budaya dan bahasa Jepang,  penelitian seperti ini 

layak untuk dikaji lebih jauh untuk mengupas lebih dalam mengenai bahasa dan 

budaya bisnis perusahaan Jepang. Penelitian di perusahaan Jepang seperti PT.HMMI 

dapat membantu juga untuk mempelajari situasi dan lingkungan kerja diperusahaan 

Jepang, sehingga lebih mudah beradaptasi ketika memasuki dunia kerja. kemudian 

memungkinkan juga untuk peneliti mendapatkan link/kesempatan untuk bekerja 

diperusahaan yang diteliti.  

 

 


