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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN  

6.1  Kesimpulan 

 Sebagai akhir dari penulisan ini, dalam bab ini di sampaikan 

beberapa kesimpulan dan saran yang relavan bagi peneliti yang akan datang 

setuju dengan hasil analisis data yang telah di lakukan dapat diambil beberapa 

kesimpulan antara lain sebagai berikut: 

a. Budaya Organisasi  berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas kerja  

Karyawan hal ini karena antara budaya organisasi dengan karyawan 

tersebut harus sejalan dan mampu di terima oleh karyawan di perusahaan 

tersebut sehingga dengan begitu tingkat produktivitas kerja karyawan dapat 

tercapai setuju dengan target yang di inginkan oleh perusahaan. Hal ini  

juga di buktikan dengan nilai thitung (4,716) >ttabel (2.002) dengan nilai 

signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,005<0,05.  

b. Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Produktivitas  

KarjaKaryawan pada PT. Sinar Perdana Caraka Rokan Hilir. Karena 

apabila karyawan merasa nyaman dengan lingkungan kerja yang ada di 

perusahaan tersebut. Maka akan membantu dalam meningkatkan 

produktivitas kerjanya. Begitupun sebaliknya jika karyawan merasa tidak 

nyaman dengan lingkungan kerjanya maka akan berdampak pada 

penurunan tingkat produktivitas kerjanya. Hal ini juga di buktikan dengan 

nilai thitung (3,543) > ttabel (2.002) dengan nilai signifikasi yang dihasilkan 

sebesar 0,001 masih berada dibawah 0,05. 
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c. Budaya Organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

Produktivitas  kerja karyawan pada PT. Sinar Perdana Caraka Rokan Hilir. 

hal ini karena dengan lingkungan kerja yang baik maka akan membantu 

tercipta nya budaya organisasi yang baik pula. Sehingga akan berdampak 

kepada meningkatnya produktivitas kerja karyawan. Hal ini juga  di 

buktikan dengan hasil pengujian bahwa nilai Fhitung (59,748) > Ftabel (3,16) 

dengan Sig. (0,000) < 0,05. 

d.  Berdasarkan uji koefesian determinasi (R
2
) di peroleh nilai koefesian 

determinasi (R
2
) sebesar0.677. Sehingga dapat di simpulkan bahwa variabel 

Budaya organisasi dan Lingkungan Kerja mampu menjelaskan sebesar 67,7 

% terhadap Produktivitas kerja  Karyawan pada PT. Sinar Perdana Caraka 

Rokan Hilir. 

6.2   Saran 

1. Kepada perusahaan agar lebih meyesuaikan lagi budaya organisasi yang 

ada seperti menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, menjaga 

hubungan sesama karyawan, baik dari segi kerja sama maupun dalam 

komunikasi. Sehingga akan terciptalah  budaya yang dapat meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan pada PT Sinar Perdana Caraka Rokan Hilir.  

2. Agar terciptanya lingkungan kerja yang baik dan nyaman perusahaan harus 

lebih memperhatikan lingkugan kerja fisik maupun non fisik yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan. 

3.     Hasil penelitian menunjukan bahwa besarnya pengaruh variabel lain yang 

tidak di teliti sebesar 32,3 %. Maka peneliti sarankan untuk meneliti 
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variabel yang berbeda. Menurut peneliti seperti variabel kepemimpinan, 

kesehatan dan keselamatan kerja dan disiplin kerja  Serta mengembangkan 

penelitian yang selanjutnya dengan menggunakan metode pengumpulan 

data yang lain., misalnya dengan melalui observasi ( survey awal) ataupun 

wawancara yang lebih mendetail dengan responden . Sehingga informasi 

yang di peroleh dapat lebih beragam. 

 

 


