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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor-faktor penyebab stres kerja 

dan upaya mengatasi stres kerja pada karyawan sales (bagian penjualan) PT. 

Kimia Farma Trading & Distribution Semarang, maka dapat diperoleh 

kesimpulan faktor penyebab stres kerja sebagai berikut :  

1. Faktor lingkungan 

a. Cuaca yang kurang mendukung pada saat bekerja  

b. Kemacetan di jalan pada saat bekerja  

c. Jalan rusak pada saat bekerja  

d. Perbaikan jalan pada saat bekerja  

2. Faktor organisasional 

a. Tuntutan target yang diberikan perusahaan  

b. Retur barang  

c. Stok barang kurang dan stok barang kosong  

3. Faktor individual tidak menjadi faktor penyebab stres kerja sales 

Kemudian upaya mengatasi stres kerja sebagai berikut: 

1. Cuaca yang kurang mendukung pada saat bekerja  

a. Perhatikan petunjuk cuaca (media cetak, elektonik, atau sosial) 

b. Pemesanan lewat HP 

2. Kemacetan di jalan pada saat bekerja  

a. Melewati jalur alternatif 
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3. Jalan rusak pada saat bekerja  

a. Siapkan kendaraan (service kendaraan secara berkala) 

b. Melewati jalur alternatif 

c. Berhati-hati saat melewati jalan rusak 

4. Perbaikan jalan pada saat bekerja  

a. Melewati jalur alternatif 

5. Tuntutan target yang diberikan perusahaan  

a. Pelayanan terhadap pelangggan dan memotivasi tim penjualan 

b. Komitmen dan fokus pada Program dan perencanaan kerja 

c. Kreatif 

d. Promosi atau pemberian diskon 

6. Retur barang 

a. Ikuti peraturan atau SOP yang telah diberikan perusahaan dan 

membina hubungan baik dengan pelanggan 

b. Fleksibel 

7. Stok barang kurang 

a. Perencanaan dan Proyeksi Persediaan 

b. Sistem Persediaan 

c. Jadwal dan pemeriksaan persediaan barang 

d. Tepat waktu dalam penerimaan barang yang dipesan 

e. Miliki daftar dan informasi stok 

f. Menawarkan barang yang sejenis 
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8. Stok barang kosong 

a. Perencanaan dan Proyeksi Persediaan 

b. Sistem Persediaan 

c. Jadwal dan pemeriksaan persediaan barang 

d. Tepat waktu dalam penerimaan barang yang dipesan 

e. Miliki daftar dan informasi stok 

f. Menawarkan barang yang sejenis 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa kebijakan 

yang dapat disarankan adalah pihak perusahaan PT. Kimia Farma Trading & 

Distribution Semarang perlu memperhatikan lagi faktor penyebab stres kerja 

karyawan terutama pada faktor lingkungan dan organisasional yang menjadi 

penyumbang stres kerja karyawan di perusahaan. Perhatian perusahaan dapat 

diberikan berupa memperhatikan faktor penyebab stres kerja : 

1. Faktor lingkungan perusahaan dapat memberikan perhatian antara lain 

dengan tidak mewajibkan karyawan sales untuk hadir di kantor terlebih 

dahulu seperti karyawan bagian yang lain. Karyawan sales langsung ke 

lapangan baik itu pada kondisi cuaca buruk atau baik serta untuk 

mengatasi kemacetan, jalan rusak dan perbaikan jalan dengan tujuan 

untuk efektivitas jam kerja. Sales langsung melakukan kunjungan dan 

mencari order ke pelanggan atau apotik, dimana untuk absen sekitar jam 

12 sekalian membawa order barang dari pelanggan atau apotik. 

Disamping itu untuk mengatasi stres kerja yang berhubungan dengan 
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lingkungan perusahaan yang membawa dampak kesehatan sales, 

perusahaan dapat memberikan fasilitas pemeriksaan kesehatan secara 

berkala yang diadakan perusahaan dengan biaya gratis untuk para tenaga 

sales. 

2. Faktor organisasional pada tuntutan target penjualan sebaiknya perusahaan 

diharapkan mengevaluasi kembali tuntutan target yang diberikan kepada 

karyawan sales dengan cara melakukan pemerataan target kepada setiap 

karyawan sales, sehingga apabila terjadi pemerataan target maka dapat 

mengurangi kesenjangan jumlah penghasilan atau pendapatan masing-

masing karyawan sales terutama pada jumlah isentif atau bonus yang 

didapat oleh karyawan sales jika mencapai target. 

Untuk retur barang, stok barang yang kurang dan kosong sebaiknya 

perusahan memperhatikan secara serius masalah tersebut dengan 

manajemen stok barang yang lebih teliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


