
V  KESIMPULAN DAN SARAN

5.1  Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan bab 4 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil perhitungan dengan menggunakan regresi linier berganda diperoleh 

persamaan Y=3,625 +0,525(X1)+0,604 (X2) + 0,358 (X3) yang menunjukkan 

bahwa apabila faktor pendidikan karyawan meningkat maka kinerja karyawan 

akan meningkat sebesar 0,525 dengan asumsi bahwa pada variabel  bebas lainnya 

dalam kondisi konstan. Apabila faktor insentif meningkat maka kinerja karyawan 

akan meningkat sebesar 0,604 dengan asumsi variabel  bebas lainnya dalam 

kondisi konstan. Apabila lingkungan kerja meningkat maka kinerja akan 

meningkat sebesar 0,358 dengan asumsi variabel  bebas lainnya dalam kondisi 

konstan. 

2. Diketahui bahwa besar pengaruh variabel pendidikan (X1), insentif (X2) dan 

lingkungan kerja (X3) terhadap kinerja adalah 79,9%  (R2=0,799) sedangkan 

sisanya dipengaruhi oleh faktor lain seperti motivasi, gaya kepemimpinan dan lain 

sebagainya. 



3. Ada pengaruh secara bersama-sama variabel pendidikan (X1), insentif (X2), 

lingkungan kerja (X3), mempengaruhi kinerja karyawan (Y) karena diperoleh nilai 

Fhitung  (41,041) > Ftabel (2,92).

4. Ada pengaruh secara parsial variabel pendidikan (X1) diperoleh thitung (3,434), 

insentif (X2) diperoleh nilai thitung  (5,203), lingkungan kerja (X3) diperoleh thitung 

(3,320), mempengaruhi kinerja karyawan (Y) karena masing-masing diperoleh 

nilai t hitung >t tabel (1,697) dan diperoleh  pula nilai (R=0,894)

5.2  Saran

1. Penelitian ini menyarankan kepada perusahaan agar SDM yang ada seharusnya 

sesuai dengan syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Hasil jawaban 

responden menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan karyawan masih 

rendah oleh sebab itu untuk masa yang akan datang perusahaan dapat menetapkan 

standar pendidikan sesuai dengan tanggung jawab kerja yang diberikan sehingga 

proses kerja yang dilakukan dapat dijalankan dengan baik. 

2. Berkaitan dengan insentif maka indikator yang perlu mendapatkan perhatian 

untuk ditingkatkan adalah jumlah insentif  dapat dipertahankan atau bahkan 

ditingkatkan sehingga karyawan merasakan bahwa insentif yang diperoleh sesuai 

dengan pekerjaan yang dilakukan karena pada kenyataannya pernyataan 

responden tentang keterkaitan insentif dengan kinerja memiliki nilai paling 

rendah dibandingkan dengan item pertanyaan lain. Hal ini menunjukkan bahwa 

insentif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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3. Lingkungan kerja perusahaan perlu ditingkatkan adalah ketersediaan saran dan 

prasaran untuk mendukung proses pekerjaan yang dilakukan, misalnya dengan 

menambah jumlah armada baik sepeda motor maupun mobil sehingga pasar atau 

area penjualan bisa lebih luas.

4. Berkaitan dengan kinerja maka indikator yang perlu ditingkatkan adalah 

kesadaran karyawan akan tanggung jawab kerja, hal itu dapat dilaksanakan 

dengan pengontrolan, dan breifing.  Artinya karyawan perlu menyadari bahwa 

tanggung jawabnya tidak sekedar memenuhi gambaran tugas dan tanggung jawab 

pekerjaannya saja tetapi juga pada seluruh aktivitas dan kondisi yang ada di 

perusahaan.
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