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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan terhadap motivasi kerja, lingkungan 

kerja, dan kinerja karyawan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa motivasi 

kerja menurut persepsi karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel 

Semarang dalam kategori tinggi, lingkungan kerja menurut persepsi 

karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang dalam kategori 

kondusif, dan kinerja menurut persepsi karyawan PT. Telekomunikasi 

Indonesia Witel Semarang dalam kategori tinggi. 

2. Hipotesis pertama menunjukkan motivasi kerja berpengaruh positif dan 

signifikan tehadap kinerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel 

Semarang. 

3. Hipotesis kedua menunjukkan lingkungan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel 

Semarang. 

4. Hipotesis ketiga menunjukkan motivasi kerja dan lingkungan kerja secara 

bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT. 

Telekomunkasi Indonesia Witel Semarang. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan diatas maka peneliti memberikan saran yang 

diharapkan mampu memberikan manfaat bagi PT. Telekomunikasi Indonesia 

Witel Semarang : 

1. Motivasi kerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang 

menunjukkan kategori tinggi, sebaiknya perusahaan mempertahankan atau 

bahkan meningkatkan motivasi kerja karyawan agar kinerja karyawan 

maksimal. Seperti memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi, 

baik berupa ucapan, bonus maupun jabatan. Mengadakan acara yang 

mampu mempererat hubungan antar atasan dengan karyawan, karyawan 

dengan karyawan seperti rekreasi atau outbond. Namun ada yang perlu 

diperhatikan adanya persepsi karyawan yang masuk kategori sedang, yaitu 

bekerjasama dengan bawahan sehingga PT. Telekomunikasi Indonesia 

Witel Semarang perlu memperbaiki relasi antara karyawan yang 

menduduki posisi pimpinan dengan bawahannya. 

2. Lingkungan kerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel 

Semarang berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kategori kondusif, 

perusahaan harus mampu mempertahankan atau meningkatkan lingkungan 

kerja karyawan agar karyawan merasa lebih nyaman dalam bekerja seperti 

penataan ruang kerja yang harus diupdate beberapa tahun sekali, 

penggantian warna cat dinding, karyawan harus belajar menikmati suara-

suara bising yang ditimbulkan peralatan kantor, karna item-item tersebut 

menurut persepsi karyawan masuk dalam kategori sedang. 
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3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambah variabel-

variabel lain yang sifatnya lebih obyektif dan bisa mendapatkan hasil yang 

lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




