
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat 

ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

5.1.1 Kesimpulan Hasil Analisis Deskritif 

1. Persepsi iklim kerja secara umum pada Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta tidak 

kondusif. Hal ini terkait dengan hasil kerja  yang kurang mendapat pengakuan 

seluruh staf dan pimpinan, serta tidak ada koordinasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

2. Persepsi kesiapan berubah secara umum pada Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta  

tidak siap. Hal ini terkait dengan pegawai tidak mau memulai hal baru, termasuk 

dalam penyesuaian terhadap kebijakan baru yang ditetapkan oleh pimpinan atau 

perusahaan. 

3. Persepsi motivasi kerja secara umum pada Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta 

rendah. Hal ini terkait dengan kebijakan dari perusahaan yang tidak sesuai dengan 

harapan, dimana atasan kurang mengkomunikasikan tugas dan pekerjaan bawahan, 

sehigga karyawan merasa tidak mendapat arahan atau bimbingan dari atasan. 

4. Persepsi kinerja secara umum pada Asuransi Asei Kantor Pusat Jakarta rendah. Hal 

ini terkait dengan sistem kerja dan posisi pegawai yang mengalami transformasi 

dan kesejahteraan pegawai juga kurang diperhatikan, sehingga pegawai tidak dapat 

bekerja tepat waktu atau tidak dapat mencapai target yang ditetapkan oleh 

perusahaan.   



 

5.1.2 Kesimpulan Hasil Analisis Inferensial 

a. Dari hasil analisis pengaruh tidak langsung menunjukan bahwa variabel iklim kerja   

melalui variabel motivasi kerja pada perusahaan berpengaruh positif dan dominan 

terhadap variabel kinerja pegawai.  

b. Dari hasil analisis pengaruh tidak langsung menunjukan bahwa variabel kesiapan 

berubah melalui variabel motivasi kerja pada perusahaan berpengaruh positif 

terhadap variabel kinerja pegawai. 

c. Dari hasil analisis pengaruh langsung  menunjukan bahwa variabel iklim kerja dan 

kesiapan berubah  tidak berpengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat 

diartikan bahwa variabel motivasi kerja menjadi variabel  mediasi yang penting 

dalam model penelitian. 

5.2.  Saran 

Berdasar kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan akan 

bermanfaat bagi perusahaan. 

1. Untuk meningkatkan iklim kerja yang kondusif Perusahaan Asuransi Asei Kantor 

Pusat Jakarta  Manajemen dapat melakukan beberapa hal, antara lain: 

a) Wajib menyelenggarakan berbagai pelatihan pelatihan/seminar/workshop dalam 

hal meningkatkan motivasi dalam diri pegawai  dalam rangka pelaksanaan fungsi-

fungsi manajemen. 

b) Kepala divisi atau unit mengadakan pertemuan dengan semua bawahan secara 

rutin untuk membahas permasalahan atau kendala yang dihadapi karyawan, 

khususnya bagian marketing 



 

c) Bawahan atau karyawan melaporkan setiap tugas atau pekerjaannya dan 

dikoordinasikan dengan pimpinan masing – masing divisi/unit 

2. Untuk meningkatkan Kesiapan Berubah Dapat dilakukan dengan berbagai cara, 

antara lain: 

a) Menyelenggarakan workshop, seminar dan roll play tentang keuntungan    dari 

perubahan perusahaan kearah yang lebih baik, berkaitan dengan peningkatan 

softkill yang diikuti oleh seluruh bagian operasional. Seiring dengan adanya 

workshop tersebut baiknya di lanjutkan dengan pengawasan agar hal tersebut 

benar –benar diaplikasikan.   

b) Menyelenggarakan seminar motivasi kepada  pegawai yang sesuai   dengan 

fungsi-fungsi manajemen.   

c) Mengadakan sosialisasi mengenai transformasi perusahaan untuk memberikan 

rasa percaya diri kepada seluruh karyawan dalam menghadapi perubahan. 

d) Bagi direksi dan staff serta karyawan PT. Asuransi Asei Indonesia diharapkan   

untuk bisa meminimalisir isu-isu perubahan yang dapat memberikan dampak 

negative untuk kelangsungan perusahaan ke depan, hal tersebut dapat di atasi 

dengan diadakannya gathering yang di rencanakan dalam beberapa pertemuan 

untuk menyambut perubahan yang terjadi. 

 

 


