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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab berakhir ini peneliti mencoba menyimpulkan dari semua hasil 

penelitian serta mendiskusikan hasil penelitian ini yang berkaitan dan juga dngan 

saran untuk penelitian yang sejenis dengan apa yang penulis teliti agar lebih 

berkembang dan tentu saja lebih baik dari penelitian yang sudah ada. 

 

5.1. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Motivasi, 

Lingkungan Kerja terhadap Produktivitas kerja karyawan kontrak pada The 

Body Shop area Joglosemar. Berdasarkan hasil dari analisis dan pembahasan 

yang dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

a. Motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan kontrak The Body Shop area Joglosemar. 

b. Lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan kontrak The Body Shop area Joglosemar.  

c. Disiplin kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan kontrak The Body Shop area Joglosemar. 

d. Motivasi, Lingkungan kerja dan disiplin kerja secara simultan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan kontrak 

The Body Shop Area Joglosemar. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 

Di dalam melakukan penelitian ini peneliti mengalami beberapa 

keterbatasan diantaranya adalah penelitian ini hanya menggunakan variabel 

motivasi, lingkungan kerja dan disiplin kerja dalam memprediksi 

produktivitas kerja karyawan kontrak pada The Body Shop area Joglosemar. 

Ketiga variabel tersebut memberikan kontribusi menjelaskan produktivitas 

kerja hanya sebesar 62,7% masih terdapat 37,3% faktor lain yang dapat 

memberikan penjelasan lebih besar, seperti kepemimpinan, keselamatan, 

kesehatan, kompensasi, kompetensi, dll. Hal ini dikarenakan sebenarnya 

kondisi motivasi, lingkungan kerja, disiplin kerja para responden yang 

diteliti tidaklah sama. Karena responden berada di dalam 3 daerah yang 

berbeda, sehingga keadaan motivasi, lingkungan kerja dan disiplin kerja 

tidaklah sama. 

 

5.3. Saran 

Adapun saran – saran yang dapat penelitisampaikan sehubungan dengan 

hasil penelitian yang telah dilakukan, sebagai berikut : 

a. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuat The Body Shop 

lebih memperhatikan hal – hal yang dapat meningkatkan produktivitas 

kerja seluruh karyawannya. Seperti gaji yang diterima, tingkat 

kenyamanana dalam bekerja, hubungan antar pegawai, dan waktu 

pulang kerja di perusahaan untuk lebih di tingkatkan kembali agar 
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produktivitas kerja karyawan kontrak pada the body shop dapat 

meningkat. 

b. Bagi karyawan  

Karyawan diharapkan selalu termotivasi dengan adanya peluang untuk 

maju yang diberikan perusahaan, serta lebih mempererat hubungan 

antar karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan, baik karyawan dengan 

karyawan maupun karyawan dengan atasan, serta lebih meningkatkan 

dan memtuhi kewajiban dan larangan yang telah di tetapkan oleh 

perusahaan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Dengan telah selesainya penelitian ini, diharapkan penelitian 

selanjutnya dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi, dengan 

model penelitian yang berbeda dan pada objek yang berbeda. Misalnya 

pada perusahaan lain atau industri lain sehingga dapat dilihat 

perbedaannya. Selain ini, sebaiknya penelitian berikutnya 

menggunakan jumlah responden yang banyak agar hasil 

perhitungannya lebih akurat, dengan menggunakan atau menambahn 

variabel lain untuk diteliti seperti (job insequrity, kompensasi, 

pengalaman kerja, turnover karyawan, dll) serta didukung oleh teori - 

teori atau penelitian terbaru. 

  


