
94 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Pengaruh lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan bagian 

produksi pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan 

Tapung Hulu  menunjukkan nilai thitung (4,152) > ttabel (2,001) dengan nilai 

signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000 masih berada dibawah 0,05, hal 

ini menunjukan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap produktivitas karyawan bagian produksi pada PT 

Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu . 

2. Pengaruh kompensasi terhadap produktivitas karyawan bagian produksi 

pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung 

Hulu  menunjukkan nilai thitung (2,538) > ttabel (2,001) dengan nilai 

signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,014 masih berada dibawah 0,05, hal 

ini menunjukan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap produktivitas karyawan bagian produksi pada PT Perkebunan 

Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung Hulu . 

3. Dengan demikian diketahui F hitung (85,143) > F tabel (3,15) dengan Sig. 

(0,000) < 0,05. Artinya secara simultan atau bersamaan lingkungan kerja 

dan kompensasi memiliki pengaruh terhadap produktivitas karyawan 



95 
 

bagian produksi pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam 

Kecamatan Tapung Hulu . 

4. Nilai R Square sebesar 0,743 atau 74,4% lingkungan kerja dan 

kompensasi dapat mempengaruhi produktivitas karyawan bagian produksi 

pada PT Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan Tapung 

Hulu  sementara sisanya 25,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam penelitian ini. 

5. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan mengenai pengaruh 

lingkungan kerja dan kompensasi terhadap produktivitas kerja karyawan, 

variabel yang paling dominan mempengaruhi produktivitas adalah 

lingkungan kerja (X1) dilihat dari nilai Standardized Coefficients Beta 

bahwa Nilai  Standardized Coefficients Beta lingkungan kerja(X1) 

sebesar 0,552 atau 55,2% sedangkan Nilai  Standardized Coefficients 

Beta kompensasi (X2) sebesar 0,338 atau 33,8%. Dari hasil tersebut dapat 

diartikan bahwa variabel lingkungan kerja merupakan variabel yang 

paling dominan mempengaruhi produktivitas kerja karyawan bagian 

produksi pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Terantam Kecamatan 

Tapung Hulu. 
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6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa saran penelitian 

sebagai berikut: 

1. Lingkungan kerja yang baik dapat berdampak terhadap produktivitas 

karyawan, untuk itu sebaiknya PT Perkebunan Nusantara V Kebun 

Terantam Kecamatan Tapung Hulu  selalu memperhatikan lingkungan 

kerja yang sehat seperti kebersihan, tata letak peralatan dan kondisi 

ruangan serta memberikan lingkungan yang nyaman seperti keamanan 

kerja dan hubungan yang baik antara karyawan. 

2. Kompensasi yang diterima karyawan akan mempengaruhi produktivitas 

yang dihasilkan, maka sebaiknya PT Perkebunan Nusantara V Kebun 

Terantam Kecamatan Tapung Hulu  dalam memberikan kompenasi harus 

mengutamakan sistem keadilan sesuai beban pekerjaan, memberikan 

bonus kepada karyawan yang melebihi target serta memberikan 

penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. 

3. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan penelitian 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi variabel produktivitas 

karyawan dengan menggunakan analisis data yang berbeda serta 

menambah jumlah variabel variabel yang lainnya sehingga menghasilkan 

penelitian yang lebih baik lagi. 

 


