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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan pada hasil dan pembahasan terhadap stress kerja dan kinerja karyawan 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa stres 

kerja menurut persepsi karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel 

Semarang dalam kategori tinggi,  

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang dalam kategori 

rendah,  

3. Stress kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Semakin tinggi tingkat stress akan menurunkan kinerja 

karyawan di PT Telekomunikasi 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. Stres kerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang 

menunjukkan kategori tinggi. perusahaan harus memperhatikan target yang 

diberikan pada karyawan agar karyawan tidak terlalu merasa terbebani dan 

menimbulkan stress kerja, selain itu perusahaan dapat memberikan pelatihan 

dan pengembangan terhadap keterampilan sehingga timbul rasa percaya diri 

dalam diri karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya, dan dengan 

menambahkan aktivitas fisik seperti olahraga bersama walau hanya seminggu 

sekali diharapkan dengan berolahraga karyawan dapat merasa sehat, tenang 

dan ringan yang timbul setelah latihan fisik.  

2. Kinerja karyawan pada PT Telekomunikasi Indonesia dalam kategori rendah. 

Perlu diperhatikan masih ada kategori yang rendah seperti target yang 

diberikan perusahaan dan karyawan yang tidak mampu memahaminya perlu 

dilakukan briefing pagi sebelum memulai pekerjaan agar memahami target 

dan dapat bekerja sesuai yang diharapkan pimpinan, karyawan tidak 

melakukan pekerjaan dengan teliti dan cekatan dapat diberikan pelatihan dan 

pengembangan tentang motivasi agar lebih teliti dan cekatan dalam bekerja 

Kehadiran yang tidak tepat waktu dengan memberikan sanksi yang tegas bila 

kayawan tidak hadir sesuai dengan waktu yang ditentukan perusahaan. 

dalam menyelesaikan pekerjaan karyawan cenderung kurang bekerja sama 
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oleh karena itu perlu diadakan kegiatan di luar pekerjaan untuk menjalin 

keakraban antar karyawan seperti outbond diharapkan mampu meningkatkan 

kerja sama antar karyawan sehingga kinerja dapat lebih meningkat. 

3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya dapat menambah variabel-variabel 

lain yang sifatnya lebih obyektif dan bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


