
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan masalah pengaruh variabel bebas yaitu Variabel 

Stress Kerja (X) terhadap variabel terikat yaitu Kinerja Karyawan (Y) secara 

kuantitatif dan kualitatif, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil perhitungan dengan menggunakan analisis regresi, didapat nilai R
2
 sebesar 

0,805 atau 80,50%. 80,50% merupakan konstribusi atau sumbangan variabel 

bebas (Stress Kerja) terhadap variabel terikat (Kinerja Karyawan). Angka 80,50% 

menyatakan besarnya hubungan Variabel Stress Kerja (X) dengan variabel terikat 

terhadap kinerja karyawan (Y) dan sisanya yaitu 19,5% merupakan hubungan 

variabel bebas lain yang dianggap tetap atau yang tidak diidentifikasi dalam 

penelitian ini, hal ini mengandung arti bahwa semakin stress dikendalikan 

dengan baik, maka kinerja akan semakin meningkat. 

2. Pengujian keberartian pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan 

Uji Fisher (Uji F) dengan tingkat kepercayaan 95% atau � sebesar 0,05. Hasil 

perhitungan dengan menggunakan SPSS didapat nilai Fhitung (57,250) > Ftabel (3,32) 

sehingga dapat dinyatakan bahwa menolak H0 dan menerima H1.  Nilai F-hitung 

menunjukkan bahwa secara statistik Kinerja  karyawan (Y) pada Divisi Usaha 

Terminal Cabang Pelabuhan Panjang dipengaruhi secara nyata dan signifikan (p 

0,000 < 0,05) oleh Variabel Stress Kerja (X). hal ini sejalan dengan pernyataan 
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bahwa terciptanya iklim kompetisi yang sehat kiranya akan merangsang setiap 

pihak untuk meraih prestasi terbaiknya (Suprihanto, 2003:140). 

5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Usaha untuk lebih meningkatkan Kinerja karyawan maka Divisi Usaha Terminal 

Cabang Pelabuhan Panjang perlu untuk lebih memanejmen tingkat stress 

pegawainya, dengan penciptaan hubungan yang harmonis baik antar rekan kerja 

maupun dengan atasan. Selain itu, perusahaan harus dapat merencanakan jadwal 

dan pembagian tugas dengan baik, pembagian tugas pekerjaan oleh para atasan 

pada bawahannya dilakukan lebih merata dan adil. 

2. Dari hasil jawaban responden mengenai sering membuat kesalahan yang 

membuat pekerjaan tidak selesai pada waktunya pada variable stress kerja, 

rata-rata responden menyatakan bahwa sangat tidak setuju untuk sering 

membuat kesalahan yang membuat pekerjaan saya tidak selesai pada 

waktunya. Sebaiknya manajemen divisi Usaha Terminal PT. Pelabuhan 

Indonesia II (Persero) cabang panjang perlu meninjau kembali tentang 

karaketristik tugas, target yang diberikan perusahaan serta waktu untuk 

penyelesaian tugas yang diberikan kepada karyawannya sehingga dalam 

penyelesaian tugas yang dilakukan karyawan bisa selesai dengan baik. 

3. Berdasarkan hasil tanggapan responden mengenai perusahaan menetapkan 

batas waktu kerja yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan pada 

variabel kinerja, beberapa responden yang menjawab tidak setuju dan sangat 

tidak setuju dengan batas waktu yang sesuai dengan jenis pekerjaan yang 
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dilakukan, hal ini perlu peninjauan kembali oleh divisi Usaha Terminal PT. 

Pelabuhan Indonesia II (Persero) cabang panjang untuk menetapkan batas waktu 

terhadap tiap-tiap jenis pekerjaan. 

4. Sebaiknya Divisi Usaha Terminal yang ada di Cabang Pelabuhan Panjang 

harus dapat memperhatikan karakteristik pekerjaan terkait dengan tugas atau 

pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan serta dapat menciptakan iklim kompetisi 

yang lebih baik,  Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab 

yang penuh terhadap karyawan. Dengan demikian apabila tercipta tugas atau 

pekerjaan yang penting bagi karyawan maka akan menciptakan Stress kerja 

karyawan yang bisa meningkatkan Kinerja karyawan. 

5. Divisi Usaha Terminal Cabang Pelabuhan Panjang perlu lebih giat berupaya 

mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja 

karyawannya serta mengimplementasikan faktor-faktor tersebut dalam mengelola 

SDM, khususnya para karyawan. 

   

  


