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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Stres kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan PT 

Infiltraco Murni Serang Banten. 

2. Konflik kerja berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan 

PT Infiltraco Murni Serang Banten. 

3. Stres kerja dan konflik kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT Infiltraco Murni Serang Banten. 

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan 

hasil penelitian yang lebih baik lagi. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian hanya mencangkup pada 

satu perusahaan yang ruang lingkupnya tidak terlalu besar dan luas, 

sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan kepada populasi 

yang lebih luas. 

2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yang 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu; stres kerja dan konflik kerja. 
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Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu 

menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap variabel 

kinerja karyawan.  

3. Dalam penelitian ini data yang dihasilkan hanya dari instrumen kuesioner 

yang didasarkan pada persepsi jawaban responden, sehingga kesimpulan 

yang diambil hanya berdasarkan data yang dikumpulkan melalui 

penggunaan instrumen kuesioner secara tertulis tanpa dilengkapi dengan 

wawancara dan interview.  

 

C. Saran  

Berdasarkan keterbatasan dan kelemahan yang ada dalam penelitian 

ini, maka dapat dikemukan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Sampel (responden) dalam penelitian ini sangat terbatas karena jumlah dan 

ruang lingkup karyawan perusahaan yang tidak begitu besar sehingga 

relatif tidak bisa digeneralisasi untuk populasi yang lebih luas. Penelitian 

mendatang diharapkan dapat menggunakan sampel secara lebih besar dan 

luas agar diperoleh hasil penelitian yang lebih baik, lebih bisa 

digeneralisasi, bisa memberikan gambaran yang lebih riil tentang kinerja 

karyawan. 

2. Bagi penelitian mendatang hendaknya dapat menambah variabel-variabel 

lain yang mempengaruhi kinerja karyawan selain variabel yang digunakan 
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agar hasilnya dapat terdefinisi dengan lebih sempurna, atau bisa juga 

menambahkan variabel moderating atau intervening.  

3. Diperlukan pendekatan kualitatif untuk memperkuat kesimpulan karena 

instrumen penelitian rentan terhadap persepsi responden yang tidak 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya dalam diri masing-masing. 

Pendekatan ini bisa dilakukan dengan observasi atau pengamatan langsung 

ke dalam obyek dilengkapi dengan wawancara atau pertanyaan lisan yang 

dijadikan lokasi penelitian. 

4. Meneliti di organisasi ataupun perusahaan yang secara teori bisa 

berpengaruh positif. 


