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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis pada bab IV maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai 

berikut: 

1. Stres Kerja berpengaruh negatif terhadap Kepuasan kerja pada PT Madubaru Di 

Yogyakarata.Dengan demikian hipotesis 1 didukung. 

2. Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap Kepuasan kerja pada PT Madubaru Di 

Yogyakarata. Dengan demikian hipotesis 2 didukung. 

3. Stres Kerja berpengaruh negatif terhadap Kinerja pada PT Madubaru Di Yogyakarata. 

Dengan demikian hipotesis 3 didukung. 

4. Lingkungan kerjaberpengaruh positif terhadap Kinerja pada PT Madubaru Di 

Yogyakarata. Dengan demikian hipotesis 4 didukung. 

5. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja pada PT Madubaru Di 

Yogyakarata. Dengan demikian hipotesis 5 didukung. 

6. Stres Kerja berpengaruh terhadap Kinerja yang dimediasi oleh Kepuasan kerja pada 

PT Madubaru Di Yogyakarata. Dengan demikian hipotesis 6 berhasil didukung. 

7. Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja yang dimediasi oleh kepuasan kerja 

pada PT Madubaru Yogyakarta. Dengan demikian hipotesis 7 berhasil didukung. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan, bahwa Stres Kerja,Lingkungan kerja 

berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja dengan Kepuasan kerja 

sebagai variabel mediasi. Adapun penulis menyarankan : 
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1. Pada indikator Stres Kerja nilai terendah terdapat pada tingkat prestasi kerja 

karyawan dengan nilai rata-rata 2,63 dan kinerja tim yang rendah dengan nilai 

rata-rata 2,21. Dengan demikian penulis menyarankan untuk meningkatkan 

prestasi kerja dan kerja tim yang baik sebaiknya perusahaan memberikan 

pelatihan outbond dan pengembangan sesuai dengan bidang kerja setiap 

karyawan.  

2. Pada indikator Lingkungan kerja nilai terendah terdapat pada tingkat berpakaian 

karyawan yang kurang baik dengan nilai rata-rata 2,51. Dengan demikian penulis 

menyarankan untuk menjaga kedisiplinan dan kekompakan karyawan dibutuhkan 

seragam kerja yang telah ditentukan perusahaan, apabila karyawan tidak 

menggunakan seragam yang telah ditentukan maka sebaiknya perusahaan 

memberikan sangsi disipliner. 

3. Pada indikator Kepuasan kerja nilai terendah terdapat pada kurangnya karyawan 

untuk mengeluarkan kemampuan yang dimilikinya dengan nilai rata-rata 3,38. 

Dengan demikian penulis menyarankan agar karyawan mengeluarkan semua 

kemampuan yang dimiliki dalam bekerja sebaiknya perusahaan memberikan 

penghargaan, bonus dan promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi. Pihak 

manajemen `juga harus peka menampung ide – ide atau gagasan – gagasan 

karyawan untuk kemajuan perusahaan sehingga dapat miningkatkan kinerja 

seluruh karyawan. 

  


