
 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

mengenai pengaruh budaya kerja kaizen terhadap kinerja karyawan PT. Gistex 

Garmen Indonesia Kab. Bandung, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Penerapan budaya kerja kaizen pada PT. Gistex Garmen Indonesia sudah 

baik. Hal ini terbukti dengan respon para karyawan atas penerapan budaya 

kerja kaizen yang tergolong baik, karena nilai rata-rata dari keseluruhan 

pernyataan adalah sebesar 4,16 yang berada pada interval 3,40 – 4,19. Hal ini 

terlihat pada hubungan kerja antara karyawan dengan pimpinan yang terjalin 

semakin baik. Walaupun demikian, keterbukaan supervisor atas informasi 

mengenai perusahaan kepada karyawan dianggap masih kurang efektif. 

b. Kinerja karyawan pada PT. Gistex Garmen Indonesia dapat dikatakan tinggi. 

Terlihat dari respon para karyawan terhadap kinerja karyawan tergolong 

tinggi karena nilai rata-rata dari keseluruhan pernyataan adalah 3.91 yang 

berada pada interval 3.40-4.19. Dimana karyawan selalu berusaha untuk 

melaksanakan pekerjaan dengan baik dan berusaha mencapai target yang 

telah ditetapkan. Namun, dalam hal kemandirian, sebagian kecil karyawan 

kurang mampu dengan cepat menyesuaikan dan belajar secara mandiri 

terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

c. Pengaruh budaya kerja kaizen terhadap kinerja karyawan PT. Gistex Garmen 

Indonesia berdasarkan hasil perhitungan korelasi Rank Spearman diperoleh 

hasil rs = 0.560 yang menunjukkan pengaruh yang sedang yang berada pada 

interval 0.40–0.599 dan diperoleh koefisien determinasi sebesar 31.36% yang 

menunjukkan besarnya pengaruh budaya kerja kaizen terhadap kinerja 

karyawan, sedangkan sisanya 52.11% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diukur. Hasil uji hipotesis diperoleh t hitung > t tabel yaitu dengan nilai 



 

 

4.166 > 0.320 yang berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian, 

terdapat pengaruh yang positif antara budaya kerja kaizen dengan kinerja 

karyawan. Dengan kata lain, hipotesis yang diajukan, yaitu: “Jika  penerapan 

budaya kerja kaizen berjalan dengan efektif, maka kinerja karyawan akan 

meningkat” dapat diterima.  

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis menyadari adanya 

keterbatasan waktu, referensi dan pengetahuan yang dimiliki sehingga, dalam 

penelitian ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu diperlukan penelitian lebih 

lanjut untuk mendapatkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu, penulis 

bermaksud mengajukan beberapa saran, antara lain: 

5.2.1 Saran untuk PT. Gistex Garmen Indonesia 

Setelah mengamati dan menganalisa hasil penelitian, penulis menyarankan 

beberapa hal yang diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan pertimbangan 

bagi PT. Gistex Garmen Indonesia, maka penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

a. Bagi pihak PT. Gistex Garmen Indonesia untuk dapat meningkatkan kinerja 

karyawan hendaknya pihak perusahaan lebih memperhatikan penerapan 

budaya kerja kaizen yang ada pada lingkungan perusahaannya. Hal ini karena 

dalam penelitian ini ditemukan bahwa penerapan budaya kerja kaizen dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Selain itu akan lebih baik apabila pemimpin 

dapat mengarahkan dan mengingatkan para karyawannya tentang pentingnya 

penerapan budaya kerja kaizen di tempat kerja. 

b. Para karyawan sebaiknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh 

keseluruhan program sosialisasi budaya kerja kaizen, agar tujuan dari 

penerapan  budaya kerja kaizen dan tujuan perusahaan dapat tercapai efektif. 

c. Berdasarkan hasil yang telah diperoleh penulis tentang budaya kerja kaizen 



 

 

pada PT. Gistex Garmen Indonesia yang dikategorikan baik, terdapat hal-hal 

yang harus diperhatikan seperti halnya dari salah satu jawaban interview ada 

yang menyatakan bahwa dalam penerapan budaya kaizen harus dilaksanakan 

secara berangsur dengan demikian akan berakumulasi dalam membawa 

perubahan pada perusahaan. Sehingga, dalam mengatasi salah satu 

permasalahan seperti pemborosan (waste), maka perusahaan dapat berangsur 

mengatasinya dimulai dari sosialisasi budaya kaizen kepada karyawan. 

d. Berdasarkan jawaban responden mengenai kinerja karyawan pada PT. Gistex 

Garmen Indonesia, masih ada karyawan yang belum mampu dengan cepat 

menyesuaikan dan bekerja mandiri terhadap pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Dalam hal ini, dapat ditindaklanjuti seperti pimpinan 

sebaiknya memberitahukan tentang apa yang harus dan bagaimana cara 

mengerjakan suatu pekerjaan yang menjadi tanggungjawab karyawan yang 

bersangkutan. Dengan demikian, adanya pengarahan terlebih dahulu dan 

pengenalan deskripsi pekerjaan menjadi penting, sehingga karyawan akan 

mampu menyesuaikan diri dan bekerja secara mandiri dengan baik.  

 

5.2.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

Penelitian mengenai pengaruh budaya kerja kaizen terhadap kinerja 

karyawan ini dapat diteliti lebih lanjut untuk memperoleh hasil yang lebih 

lengkap. Sehingga, bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti topik ini secara 

mendalam, penulis memberikan  beberapa saran sebagai berikut: 

a. Pada penelitian ini hanya menggunakan satu variabel independent yaitu 

budaya kaizen, untuk pengembangan penelitian selanjutnya disarankan agar 

peneliti berikutnya dapat menambah variabel independent yang lainnya, 

misalnya disiplin kerja, gaya kepemimpinan dan lain-lain yang dapat 

digunakan sebagai bahan perbandingan dengan budaya kaizen dan diharapkan 

memberikan hasil penelitian yang lebih lengkap dari yang sebelumnya. 

b. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut, apakah terdapat 

faktor lain yang dapat dipengaruhi oleh  budaya kerja kaizen selain kinerja 

karyawan, misalnya kepuasan kerja, motivasi kerja dan lingkungan kerja. 


