
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Setelah penulis mengadakan pembahasan mengenai “Pengaruh 

Penempatan Pegawai Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Pada CV. FASINDO 

JAYA PERKASA”, maka penulis dalam bab ini akan mencoba menarik suatu 

kesimpulan dan memberikan saran berdasarkan atas uraian yang telah penulis 

kemukakan dalam bab sebelumnya. 

1. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada 

analisis deskriptif data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Penempatan Pegawai pada CV. FASINDO JAYA PERKASA dapat 

dikatakan Tepat, karena nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,04 yang 

berada pada interval 3,40 – 4,19. Untuk pernyataan tertinggi pada 

pernyataan ” Dengan pengalaman yang saya miliki, saya merasa mampu 

melaksanakan tugas” dengan nilai rata-rata 4,42, sedangkan pernyataan 

responden yang terendah adalah “Pendidikan formal saya sesuai dengan 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan perusahaan” dengan nilai rata-

rata 3,58, hal ini terjadi karena dalam proses rekruitmen perusahaan 

kurang memperhatikan faktor pendidikan sehingga adanya kurang 

kesesuaian antara job yang diberikan dengan dukungan pengetahuan yang 

dimiliki. 



 
 

2. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada 

analisis deskriptif data penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa 

Prestasi Kerja Pegawai Pada CV. FASINDO JAYA PERKASA dapat 

dikatakan Sangat Tinggi, karena nilai rata-rata keseluruhan sebesar 4,21 

yang berada pada interval 4,20-5,00. Untuk pernyataan responden tertinggi 

pada pernyataan ” Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang berlaku 

di perusahaan”, dengan nilai rata-rata 4,45, sedangkan pernyataan 

responden yang terendah terdapat dua pernyataan yaitu “Setiap karyawan 

harus bertanggung jawab terhadap setiap pekerjaan yang telah 

dilakukannya” dengan “Saya selalu berusaha mencapai target kerja yang 

telah diberikan oleh perusahaan” kedua pertanyaan tersebut dengan nilai 

rata-rata 3,52. Hal ini dikarenakan pertama aturan kerja yang kurang 

jelas/kurang terbuka untuk hal tersebut sebaiknya dibuat aturan yang 

diketahui oleh semua pihak yang mudah dipahami dan mudah dalam 

pelaksanaannya dan yang kedua dikarenakan kurang diberikannya otoritas 

tekhnis dalam bekerja sebaiknya karyawan diberikan kewenangan penuh 

untuk melaksanakan pekerjaan. 

3. Berdasarkan keseluruhan pemaparan analisis perhitungan statistik pada uji 

korelasi, uji koefisien determinasi, dan pengujian hipotesis, maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa Penempatan Pegawai memiliki pengaruh yang 

Signifikan terhadap variabel Prestasi Kerja Pegawai dengan persentase 

pengaruh sebesar 52,68%, sedangkan sisanya sebesar 47,32% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diamati oleh peneliti. 



 
 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian maka penulis mencoba memberikan saran yang 

mungkin dapat berguna bagi kemajuan perusahaan di masa yang akan datang. 

1. Perusahaan hendaknya lebih memperhatikan tentang proses seleksi 

terutama dalam penetapan calon pegawai, memilih calon pegawai yang 

sesuai dengan tugas yang ditawarkan dengan kemampuan pegawai. 

2. Perusahaan perlu lebih memperhatiakan karyawan selain secara materi 

melalui kesejahteraan atau jaminan hari tua juga perhatian non material 

seperti lingkungan kerja yang kondusif dan hubungan kerja yang 

harmonis, demikisn karyawan akan merasa nyaman dan akan 

meningkatkan loyalitas karyawan. Untuk itu perusahaan diharapkan 

menyediakan fasilitas beribadah, istirahat dan dibuat peraturan 

pembagian tugas dan rotasi serta dibuat aturan pelaksanaan kerja. 

3. Kepada peneliti lain diharapkan mencari variabel lain diluar 

penempatan karyawan dan prestasi kerja sehingga dapat diketahui 

kekurangan dan kelebihan bagi perusahaan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 


