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iBABlVo 

SIMPULANlDANISARANl 

 

 

V.1. Simpulana 

 Berdasarkanuhasileyang telah didapatkan mengenai variabel Kominikasi, 

MotivasidKerjazdan LingkunganeKerjagFisikoterhadapuKinerjaqPegawaiwpada Sub 

BagianoUmum dan Pengadaan Kementerian Pertanian RI dapat disimpulkan, yaitu : 

1. BerdasarkanlhasilipenelitianiyangUdilakukanUdapatodiketahuiodan dibuktikan 

bahwaovariabel komunikasi memilikiepengaruhopositif dan signifikan  

terhadapakinerjazpegawai pada Sub Bagian Umum dan Pengadaan Kementerian 

Pertanian RI. 

2. BerdasarkanUhasilipenelitianayangidilakukanodapatudiketahuiodan dibuktikan 

bahwadvariabel motivasinkerjawmemilikidpengaruhlpositif dan signifikan 

terhadapukinerjazpegawai pada Sub Bagian Umum dan Pengadaan Kementerian 

Pertanian RI. 

3. BerdasarkanihasilepenelitianiyangUdilakukanudapatodiketahuiadan dibuktikan 

bahwauvariabel lingkunganWkerjadfisik memilikiepengaruh positif dan 

signifikan terhadapUkinerjaDpegawai pada Sub Bagian Umum dan Pengadaan 

Kementerian Pertanian RI. 

 

V.2. Saranom 

 Berdasarkanehasilodanasimpulanoyangltelah didapatkan mengenai variabel 

Komunikasi, MotivasilKerjaldan LingkunganeKerjaoFisiklterhadaplKinerjalPegawai 

pada Sub Bagian Umumadan Pengadaan Kementerian Pertanian RI maka peneliti 

selanjutnya dapat memberikanesaran-saraniyangldapatimemberikanlmanfaatlterhadap 

pihak-pihaketertentu mengenai penelitianuini.eSaran-saranoyangadapatedisampaikan, 

sebagaifberikutuini : 
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1. BagiUperusahaan, harus mempertahankan pegawai yang mampu menyelesaikan 

pekerjaan dengan ketelitian tinggi. Selain itu, atasan harus memberikan 

rangkulan dan arahan kepada bawahan, hal ini sangat dibutuhkan agar 

menginspirasi pegawai. 

2. BagiUperusahaan, dengan mempertahankan sikap atasan yang selalu 

mengkomunikasikan dengan bawahan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha pencapaian tugas. Selain itu, perusahaan harus meningkatkan komunikasi 

yang efektif tujuannya agar tenciptanya hubungan yang makin baik antar 

pegawai dan atasan, serta meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan 

pekerjaan. 

3. BagiUperusahaan, dapat mempertahakan pemberian besarnya gaji kepada 

pegawai yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Selain itu, perusahaan 

dapat memberikan sarana pendukung dan peralatan bekerja yang memadai. 

Perusahaan mampu memberikan balas jasa yang sesuai atas pekerjaan yang 

dilakukan pegawai, memberikan nasehat dan dorongan serta memperhatikan 

segala bentuk kebutuhan pegawai didalam melaksakan suatu pekerjaan. 

4. BagiUperusahaan, harus mempertahankan tempat kerja yangeaman,enyaman dan 

tentram. Selain itu, perusahaan harus lebih menjaga dan menciptakan 

lingkunganekerja yangenyaman baik secara fisik seperti tata letak peralatan 

daneperlengkapan,epencahayaan, terhindar dari kebisingan serta kondisi 

ruanganekerjafyang damai. 

5. BagiNpeneliti atau akademisi berikutnya, penelitianlini bisa dijadikanisebagai 

referensigdalam melakukan penelitianuselanjutnya jika memilikiotemanyang 

sama. Selain itu, bagi peneliti selanjutnya dapat mengembangkanedengan 

menggunakanzvariabelldanlindikator yang berbedalsehingga bisa memperoleh 

informasilyang lebihllengkapidan akurat mengenai faktorlyang mempengaruhi 

kinerjalpegawai. 


