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BAB IV 

PENUTUP 

 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan analisis dan pengujian data serta pengujian hipotesis yang 

diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan uji hipotesis, terlihat bahwa hasil pengujian dapat menerima 

hipotesis penelitian yang berbunyi lingkungan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. Koefisien determinasi variabel lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan sebesar 55,4% pengaruhnya. Secara umum 

tingkat kinerja karyawan PT. BFI Finance Semarang dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja hal ini ditunjukan dari hasil kategorisasi variabel 

lingkungan kerja yang menyatakan baik yaitu sebesar 67,6% Hal ini juga 

dapat dilihat dari hasil dari koefisien korelasi yang termasuk kategori 

korelasi yang kuat. Selain itu berdasarkan regresi sederhana, terlihat bahwa 

pengaruh yang diberikan oleh lingkungan kerja terhadap variabel kinerja 

karyawan adalah positif atau jika penilaian responden terhadap lingkungan 

kerja bertambah baik maka kinerja karyawan akan semakin meningkat. 

2. Berdasarkan uji hipotesis, terlihat bahwa hasil pengujian dapat menerima 

hipotesis penelitian yang berbunyi kesempatan pengembangan karir 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Koefisien korelasi variabel 

kesempatan pengembangan karir sebesar 0,776 menunjukan bahwa korelasi 

variabel kesempatan pengembangan karir adalah korelasi sangat kuat dan 
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searah. Koefisien determinasi variabel kesempatan pengembangan karir 

terhadap kinerja karyawan sebesar 59,6% pengaruhnya. Hal ini juga dapat 

dilihat dari hasil dari koefisien korelasi yang termasuk kategori korelasi 

yang kuat. Selain itu berdasarkan regresi sederhana, terlihat bahwa 

pengaruh yang diberikan oleh kesempatan pengembangan karir terhadap 

variabel kinerja karyawan adalah positif atau jika penilaian responden 

terhadap kesempatan pengembangan karir semakin baik maka kinerja 

karyawan akan semakin meningkat. 

3. Hubungan antara variabel lingkungan kerja dan kesempatan pengembangan 

karir dengan variabel kinerja karyawan secara bersama-sama dapat dirinci 

sebagai berikut. Lingkungan kerja dan kesempatan pengembangan karir 

secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Hal 

ini dapat dilihat dari hasil dari koefisien korelasi yang termasuk kategori 

korelasi yang kuat. Selain itu berdasarkan regresi linier berganda, terlihat 

bahwa pengaruh yang diberikan oleh lingkungan kerja dan kesempatan 

pengembangan karir terhadap variabel kinerja karyawan adalah positif 

dimana jika penilaian terhadap variabel lingkungan kerja dan kesempatan 

pengembangan karir meningkat, maka akan meningkatkan penilaian kinerja 

karyawan. Berdasarkan uji hipotesis F, terlihat bahwa hasil pengujian dapat 

menerima hipotesis penelitian yang berbunyi ada pengaruh signifikan antara 

lingkungan kerja dan kesempatan pengembangan karir terhadap variabel 

kinerja karyawan. Sedangkan dari koefisien determinasinya, 69,7% kinerja 
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karyawan dipengaruhi oleh lingkungan kerja dan kesempatan 

pengembangan karir dan sisanya dipengaruhi oleh factor lain. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan kesimpulan seperti di atas 

mengenai kinerja karyawan di PT. BFI Finance Semarang, berikut ini penulis akan 

memberikan beberapa saran atau rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi 

alternatif dalam membantu memecahkan masalah ataupun meberikan masukan 

pada masa yang akan datang, antara lain : 

1. Berdasarkan hasil penelitian, PT. BFI Finance Semarang perlu 

meningkatkan hubungan antar karyawan dalam hal ini hubungan antara 

rekan sekerja sehingga rekan sekerja bukan dianggap sebagai pesaing 

namun dapat saling membantu untuk mencapai tujuan perusahaan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, PT. BFI Finance Semarang perlu 

meningkatkan pelatihan dan pembimbingan dari karyawan senior untuk 

para karyawan baru pada saat masuk di PT. BFI Finance Semarang. 

Karyawan senior dapat berperan sebagai mentor yang mampu melakukan 

transfer ilmu dan pengalaman sehingga karyawan baru dapat lebih cepat 

beradaptasi dengan pekerjaan barunya. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, PT. BFI Finance Semarang perlu 

meningkatkan kualitas pekerjaan karyawan sehingga dapat lebih sesuai 

dengan standar perusahaan yang telah ditetapkan. Hal ini berguna bagi 

perusahaan untuk mencapai target perusahaan dan meningkatkan 

pencapaian tujuan perusahaan. 
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