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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Simpulan 

Kesimpulan dari Tugas Akhir yang berjudul “PENGGUNAAN BAHASA 

JEPANG DALAM LINGKUNGAN KERJA DAN ISTILAH-ISTILAH 

PADA MESIN INDUSTRI DI PT. GEC” adalah sebagai berikut : 

a. Bahasa Jepang yang digunakan di PT.GEC hanya bahasa Jepang sederhana. 

b. Penggunaan bahasa Jepang sederhana yang diterapkan di PT.GEC telah 

menjadi kebiasaan para karyawan PT.GEC. 

c. Aturan penerapan kewajiban menggunakan bahasa Jepang sederhana 

memberikan kesan baik terhadap tamu dari perusahaan Jepang. 

d. Penggunaan bahasa Jepang terhadap penamaan mesin ada 3 cara yaitu : 

a. Penggunaan bahasa serapan yaitu bahasa yang diambil atau diadopsi dari 

bahasa asing. 

b. Penggunaan bahasa serapan dan bahasa Jepang. 

c. Penggunaan bahasa Jepang yaitu menamai  nama mesin sesuai dengan 

nama asli mesin tersebut, tanpa menggabungkan kata serapan kedalam 

nama mesin tersebut. 

 Kelebihan dan Kekurangan Penggunaan Bahasa Jepang dalam Komunikasi 

 Kelebihan : 

1. Penggunaan kosa kata bahasa Jepang sederhana dapat menambah 

wawasan para karyawan terhadap bahasa Jepang. 

2. Penggunaan kosa kata bahasa Jepang dapat membuat suasana tempat kerja 

seolah-olah sedang berada di negara Jepang. 

3. Melalui penggunaan kosa kata bahasa Jepang sederhana, budaya Jepang 

tetap terasa walaupun berada di luar negara Jepang, sehingga membuat 

para karyawan merasa bekerja di negara Jepang dan membuat para 

karyawan merasa nyaman. 

4. Penguasaan para karyawan terhadap pengucapan bahasa Jepang sederhana 

membuat dan memperlancar kegiatan bekerja.  

5. Para karyawan menguasai aisatsu bahasa Jepang dengan baik. 
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6. Penggunaan kosa kata bahasa Jepang sederhana dapat memberikan kesan 

baik terhadap tamu dari Jepang. 

7. Kebiasaan menggunakan kosa kata bahasa Jepang dapat membuat para 

karyawan mengerti tulisan-tulisan Jepang. 

 Kekurangan : 

1. Para karyawan yang tidak ada basic bahasa Jepang cukup sulit untuk 

memahami dan membiasakan diri mengucapkan bahasa Jepang. 

2. Tidak ada karyawan yang menguasai bahasa Jepang baik lisan maupun 

tulisan secara baik. 

3. Kurangnya pengetahuan tentang budaya Jepang. 

4. Masih sedikit kosa kata bahasa Jepang yang digunakan oleh para 

karyawan. 

5. Sulit untuk membedakan bahasa halus dan kasar.  

6. Sulit untuk membedakan ucapan untuk atasan dan ucapan untuk sesama 

karyawan.  

 Kelebihan dan Kekurangan Istilah Bahasa Jepang dalam Mesin Industri di 

PT.GEC 

 Kelebihan : 

1. Karyawan secara tidak langsung dapat mengetahui jenis huruf bahasa 

Jepang yang digunakan dalam bentuk tulisan. 

2. Karyawan dapat berkomunikasi dalam bahada Jepang sehari-hari atau 

bahasa Jepang sederhana di lingkungan pekerjaan.  

3. Seiring berjalannya waktu, para karyawan PT.GEC dapat membaca tulisan 

Jepang baik katakana, hiragana maupun kanji.  

 Kekurangan : 

1. Para karyawan masih sulit untuk membedakan antara huruf katakana, 

hiragana maupun kanji.  

2. Cukup sulit dalam mengucapkan nama-nama mesin-mesin industri dalam 

bahasa Jepang. 

3. Apabila ada mesin baru, kemungkinan sulit untuk menulis nama mesin itu 

dalam huruf Jepang. 
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5.2. Saran 

Ada beberapa saran yang penulis ingin sampaikan kepada PT.GEC, 

diantaranya : 

a. Kosa kata bahasa Jepang sebaiknya diperbanyak minimal satu atau dua kata 

tiap hari, jadi semakin lama semakin banyak kosa kata yang diketahui dan 

dikuasai oleh karyawan PT.GEC. 

b. Sebaiknya PT.GEC mengadakan kursus/bimbingan bagi para karyawannya, 

sehingga pemahaman tentang bahasa Jepang lebih luas. 

c. Sebaiknya PT.GEC juga mengenalkan kebudayaan-kebudayaan Jepang agar 

menambah wawasan para karyawan . 

 


