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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh talent 

management dan knowledge management terhadap kinerja karyawan PT. Blue 

Gas Indonesia (Cabang Bandung). Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil 

analisis, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi antara talent 

management (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) memperoleh hasil 

sebesar 0,224 dengan nilai Sig sebesar 0,235. Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa talent management (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) memiliki 

hubungan yang rendah. Kesimpulan statistiknya, terdapat hubungan yang 

positif dan searah antara talent management (X1) terhadap kinerja 

karyawan (Y). 

2. Berdasarkan hasil perhitungan uji koefisien determinasi antara knowledge 

management (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) memperoleh hasil 

sebesar 0,791 dengan nilai Sig sebesar 0,000. Hal ini dapat menunjukkan 

bahwa knowledge management (X2) terhadap kinerja karyawan (Y) 

memiliki hubungan yang kuat. Kesimpulan statistiknya, terdapat hubungan 

yang positif dan searah antara knowledge management (X2) terhadap 

kinerja karyawan (Y). 

3. Berdasarkan hasil perhitungan uji F antara talent management dan 

knowledge management terhadap Kinerja Karyawan memperoleh hasil F 
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hitung sebesar 30,881 dengan nilai Sig sebesar 0,000. Hal ini 

menunjukkan bahwa nilai F hitung lebih besar dari F tabel 2,960 dan nilai 

Sig lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak dan Ha diterima. 

Artinya talent management dan knowledge management secara 

bersamasama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT.Blue Gas Indonesia (Cabang Bandung). 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh serta adanya 

keterbatasan dalam penelitian pembuatan tesis ini, sehingga saran – saran yang 

dikemukakan penulis adalah sebagai berikut:  

 Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

penulis untuk mengimplementasikan teori yang ada pada 

kehidupan yang nyata sekaligus dengan adanya peneitian ini 

diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam memberikan 

gambaran secara nyata terkait dengan upaya peningkatan kinerja 

karyawan melalui talent management dan knowledge managment 

yang diterapkan di PT. Blue Gas Indonesia (Cabang Bandung) 

 Bagi PT. Blue Gas Indonesia ( Cabang Bandung ) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

pertimbangan yang dapat dijadikan referensi untuk menetapkan 

kebijakan - kebijakan sehubungan dengan upaya untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 


