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BAB V 
PENUTUP 

 
 

A. Kesimpulan 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah, 

lingkungan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 
Responden dalam penelitian ini berjumlah 40 pengrajin tenun di 
tenun ikat putra kusuma Jepara. Setelah peneliti melakukan analisis 
dalam bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat memberikan 
beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Terdapat pengaruh positif dan signifikansi upah terhadap 

kinerja karyawan pengrajin tenun diikat putra kusuma Jepara. 
Semakin tinggi upah yang dimiliki seorang pengrajin tenun 
maka semakin tinggi pula kinerja karyawan.  Nilai thitungsebesar 
2,538 > nilai ttabel sebesar 2,028, maka thitung berada pada daerah 
Ho ditolak dan Ha diterima dengan taraf signifikan lebih kecil 
dari 0,05 yaitu sebesar 0,016. secara parsial upah merupakan 
variabel bebas yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja 
karyawan ditenun ikat putra kusuma Jepara. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan kerja 
terhadap kinerja karyawan pengrajin ditenun ikat putra kusuma 
Jepara. Semakin baik  lingkungan kerja yang dimiliki seorang 
pengrajin maka semakin baik dan  tinggi pula kinerja 
karyawan. Nilai thitungsebesar 4,542 > nilai ttabel sebesar 2,028, 
maka thitung berada pada daerah Ho ditolak dan Ha diterima 
dengan taraf signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 
secara parsial lingkungan kerja merupakan variabel bebas yang 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ditenun ikat 
putra kusuma Jepara. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikansi disiplin kerja 
terhadap kinerja karyawan pengrajin tenun diikat putra kusuma 
Jepara. Semakin tinggi disiplin kerja  yang dimiliki seorang 
pengrajin tenun maka semakin tinggi pula kinerja karyawan.  
Nilai thitungsebesar 2,472 > nilai ttabel sebesar 2,028, maka thitung 
berada pada daerah Ho ditolak dan Ha diterima dengan taraf 
signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,018 secara 
parsial disiplin  kerja merupakan variabel bebas yang 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan ditenun ikat 
putra kusuma Jepara. 
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4.  Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama 
variabel upah, lingkungan kerja,dan disiplin kerja terhadap 
kinerja karyawan  di tenun ikat putra kusuma Jepara. Jika 
ketiga variabel tersebut berjalan dengan baik  kinerja karyawan 
di tenun ikat putra kusuma meningkat. Jadi, Semakin tinggi 
upah, lingkungan kerja,dan disiplin kerja yang dimiliki seorang 
pengrajin tenun maka semakin tinggi pula kinerja 
karyawannya. nilai Fhitung> Ftabel. Hal ini terlihat nilai Fhitung 
sebesar 16,436> nilai ttabel sebesar 2,80, maka F hitung bernilai 
positif, kaidah pengambilan keputusannya dikatakan 
berpengaruh jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel.dengan 
taraf signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 secara 
simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 
karyawan di tenun ikat putra kusuma.Jadi variabel upah, 
lingkungan kerja, dan disiplin kerja berpengaruh secara 
signifikan  terhadap kinerja karyawan di tenun ikat putra 
kusuma. 
 

B. Saran-saran 
Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan yang 

telah disajikan maka penulis menyampaikan saran-saran yang 
kiranya dapat memberikan sumbangan kepada pihak-pihak yang 
terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat 
disampaikan adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Pengrajin tenun diharapkan pada waktu yang akan datang 

terus meningkatkan kinerjanya yang lebih baik. 
2. Bagi karyawan juga harus terus meningkatkan hubungan baik 

dengan atasan sehingga dapat tercipta kenyamanan dan 
keselarasan yang baik antar keduanya.  

3. Hal yang terpenting yang tidak boleh dilupakan adalah disiplin 
kerja yang harus terus dikembangkan pada dirinya. Karena hal 
ini merupakan modal utama dalam bekerja. 
 

C. Penutup 
Demikianlah akhir dari tulisan ini dan tidak lupa dengan 

mengucapkan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat 
Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, hidayah dan taufik 
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh 
dari kesempurnaan sehingga penulis sangat mengharapkan kritik 
dan saran bagi para pembaca untuk perbaikan selanjutnya. Dan 
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penulis berharap apa yang menjadi kelemahan dalam penulisan 
skripsi ini dapat dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan 
penelitian dan penulisan skripsi mendatang. Harapan penulis, 
mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan kontribusi positif 
bagi penulis maupun siapa saja yang dapat memetik ilmu, hikmah 
dan pengalaman dari tulisan ini. Amin Yaa Robbal ‘Alamin. 

 
 


