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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan setelah melakukan penelitian 

mengenai pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan, adalah sebagai berikut : 

1. Stres kerja karyawan Divisi Pemasaran PT.Simpatindo Multi Media  Bandung 

berada dalam katagori sedang, hal ini menunjukkan bahwa karyawan 

mengalami stres kerja. Stres kerja karyawan terutama ditunjukkan oleh adanya 

gejala fisik yang mudah lelah dan berimbas pada kebiasan karyawan untuk 

menunda-nunda pekerjaan dan terjadinya jalinan komunikasi yang tidak 

efektif dengan rekan kerja dalam melakukan pekerjaan lapangan. 

2. Karyawan Divisi Pemasaran PT.Simpatindo Multi Media  Bandung secara 

rata-rata telah memiliki kinerja yang tinggi, hal ini didasarkan pada hasil skor 

rata-rata yang berada pada katagor tinggi, namun masih kurang optimal 

terutama menyangkut kemampuan untuk mencapai target yang ditetapkan oleh 

perusahaan 

3. Stres kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan, artinya stress kerja yang 

tinggi dapat menurunkan kinerja karyawan. Besarnya pengaruh stres kerja 

terhadap kinerja karyawan masih rendah yakni sebesar 36,4% dan sisanya 

sebesar 63,6% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti motivasi, kompensasi, 

lingkungan kerja dan lain-lain. 
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5.2  Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas untuk mencapai maksud dan tujuan 

peningkatan kinerja pegawai maka disarankan sebagai berikut : 

1. Stres kerja yang dialami pegawai masih berada dalam kriteria sedang artinya 

sebagian karyawan mengalami stress dalam pekerjaan. Untuk itu, maka 

instansi sebaiknya melakukan upaya-upaya sebagai berikut : 

a) Menciptakan suasana harmonis dalam lingkungan pekerjaan. 

b) Melakukan evaluasi atas target pekerjaan yang harus diselesaikan 

karyawan dilapangan 

c) Menyesuaikan pengalaman dan tingkat pendidikan karyawan dengan 

beban pekerjaan yang diberikan 

2. Untuk meningkatkan kinerja karyawan, yaitu: 

a. Meningkatkan pemahaman dan penguasaan tugas melalui diskusi terbuka 

dengan pimpinan atau pelatihan singkat bagi karyawan baru 

b. Mengefektifkan pengawasan agar tercipta efisiensi waktu, tenaga dan 

biaya, sehingga target kerja dapat tercapai secara optimal 

c. Meningkatan jalinan komunikasi antar bawahan dan atasan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, perlu menambah variabel lain dan tidak hanya 

terbatas pada stres kerja saja, sebab terdapat kemungkinan variabel-variabel 

lain yang lebih signifikan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan.  

 

 

 


