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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan maka kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Lingkungan kerja fisik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Rubber Hock Lie Rantauprapat. 

Kondisi lingkungan kerja fisik mempunyai manfaat yang besar bagi 

karyawan demi kelancaran kerja. Apabila lingkungan kerja fisik 

mengalami penurunan maka akan mengganggu produktivitas kerja para 

karyawan. 

2. Lingkungan kerja non fisik secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT. Rubber Hock Lie Rantauprapat. 

Apabila hubungan antara atasan dan bawahan terjalin baik maka kerja 

sama dalam perusahaan akan baik juga yang berdampak pada 

produktivitas kerja karyawan. 

3. Disiplin kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada PT. Rubber Hock Lie Rantauprapat. Dengan adanya 

tingkat disiplin yang baik seperti karyawan mematuhi peraturan yang 

ditetapkan oleh perusahaan, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan 

standar waktu dan mutu yang ditetapkan, maka akan berpengaruh terhadap 
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produktivitas kerja karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab yang diberikan. 

4. Lingkungan kerja fisik dan non fisik serta disiplin kerja secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT. 

Rubber Hock Lie Rantauprapat. Lingkungan kerja kondusif baik fisik 

maupun non fisik serta disiplin kerja yang baik maka akan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan. 

 

6.2 Saran 

Bertitik tolak dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis 

mengusulkan saran-saran sebagai berikut : 

1. Pihak perusahaan hendaknya mengupayakan peningkatan lingkungan kerja 

fisik yang lebih kondusif lagi seperti pencahayaan di tempat kerja, 

kelembapan udara, keamanan di tempat kerja serta faktor fisik lainnya 

yang dapat menciptakakan rasa aman dan nyaman selama bekerja sehingga 

tercapainya tingkat produksi sebagaimana yang diharapkan. 

2. Diharapkan pihak perusahaan, terutama unsur pimpinan agar dapat 

menjalin hubungan kerja sama yang lebih baik dengan para karyawannya, 

tidak hanya sebatas di lingkungan formal, tetapi juga bersedia 

mendengarkan saran dan keluhan yang disampaikan para bawahan para 

bawahan sehingga tercipta komunikasi dan koordinasi yang baik. 

3. Karyawan PT. Rubber Hock Lie Rantauprapat hendaknya selalu 

menunjukkan sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas 
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dan segala peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan 

adanya rasa tanggung jawab yang tinggi atas pekerjaannya diharapkan 

dapat menimbulkan disiplin kerja yang baik bagi para karyawan PT. 

Rubber Hock Lie Rantauprapat. 

 

 


