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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan 

sebelumnya maka didapatkan kesimpulan bahwa : 

1. Persepsi responden terhadap variabel human relations, lingkungan kerja 

fisik dan kinerja sudah berada dalam kategori tinggi. 

2. Variabel human relations berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

variabel kinerja karyawan. Dengan demikian, semakin tinggi human 

relations maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan. 

3. Variabel lingkungan kerja fisik berpengaruh secara positif dan signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan. Dengan demikian, semakin kondusif 

lingkungan kerja fisik maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawan. 

4. Variabel human relations dan lingkungan kerja fisik secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil pengujian yang sudah dilakukan sebelumnya dalam uji 

regresi dengan nilai F sebesar 122.754 dengan signifikansi 0,000 (lebih 

kecil dari 0,05) maka variabel human relations dan lingkungan kerja fisik 

berpengaruh secara simultan terhadap variabel kinerja karyawan. Adapun 

besarnya pengaruh variabel human relations dan lingkungan kerja fisik 

terhadap kinerja sebesar 90,1% dan sisanya 9,9% dijelaskan oleh variabel 

bebas lainnya diluar model. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka saran yang dapat 

diberikan antara lain : 

1. Saran bagi perusahaan Onyx Hotel adalah supaya terus meningkatkan 

relasi yang baik antar karyawan maupun antara karyawan dengan 

pimpinan, sehingga akan tercipta relasi yang kuat dan suasana kerja yang 

harmonis di dalam perusahaan, serta juga mencegah mis-komunikasi yang 

kadang terjadi, terutama pada indikator pengarahan yang mendapat skor 

terendah dan membutuhkan peningkatan sehingga kinerja karyawan dalam 

perusahaan Onyx Hotel akan meningkat pula.  

2. Saran bagi perusahaan Onyx Hotel adalah supaya dapat menciptakan 

suasana dan kondisi lingkungan tempat karyawan bekerja agar selalu 

nyaman dan kondusif terutama pada indikator peralatan kerja yang tersedia 

yang mendapat skor terendah sehingga akan membuat kinerja karyawan 

pada perusahaan Onyx Hotel menjadi meningkat. 

3. Berdasarkan hasil persepsi responden terhadap kinerja indeks rata-rata 

yang didapat ialah sudah dalam posisi tinggi dan masih perlu peningkatan 

terutama pada indikator kuantitas kerja pada karyawan, maka perusahaan 

harus lebih memperhatikan kinerja karyawan agar dapat ditingkatkan demi 

tercapainya tujuan perusahaan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti yang berkaitan dengan 

human relations, lingkungan kerja fisik dan kinerja karyawan dapat 

menambahkan variabel lain seperti kompensasi. 


