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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pada hasil penelitian tentang pengaruh upah dan 

lingkungan kerja pada home industri roti monasqu gilang yang telah 

peneliti lakukan menggunakan olah SPSS 16.0 pada bab sebelumnya, 

maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :  

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap produktivitas kerja di home industri roti monasqu 

gilang. Upah yang diberikan home industri roti monasqu telah baik, 

pemberian upah tergantung pada sedikitnya hasil yang dicapai dalam 

waktu kerja serta atas dasar lamanya melaksanakan atau menyelesaikan 

kerja selain itu adanya upah lembur yang diberikan apabila melebihi 

jam kerja sehingga karyawan termotivasi untuk meningkatkan 

produktivitas kerjanya. Dalam pemberian upah semakin senior 

karyawan maka semakin tinggi loyalitas kerja sehingga produktivitas 

juga semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pokok 

minimum yang bersifat layak dan adil. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja di home industri roti 

monasqu gilang. Lingkungan kerja yang diberikan home industri roti 

monasqu telah baik sehingga karyawan memperoleh kepuasan dalam 
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menyelesaikan pekerjaan yang diberikan sehingga mampu 

menumbuhkan gairah kerja yang lebih tinggi serta tanggung jawab. 

Selain itu, kondisi lingkungan kerja disana sesuai dengan prosedur 

sehingga pekerjaan yang dihasilkan secara optimal, sehat, dan nyaman 

dan hubungan karyawan yang terjalin dengan baik akan meningkatkan 

produktivitas kerjanya. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah dan lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja di home 

industri roti monasqu gilang. Upah dan lingkungan kerja yang diberikan 

home industri roti monasqu telah baik, kemampuan karyawan dalam 

melaksanakan tugas yang diberikan meningkatkan hasil yang dicapai 

dengan semangat kerja yang tinggi mampu melalui tantangan dan 

harapan yang dihadapi dengan meningkatkan mutu maka kualitas akan 

memberikan produktivitas yang baik dengan membandingkan antara 

hasil yang dicapai dengan keseluruhan sumber daya yang digunakan. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti akan memberikan saran-

saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini. Adapun saran-saran yang akan disampaikan 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi Perusahaan 

Home industri roti monasqu lebih memperhatikan lagi masalah 

pemberian upah kepada karyawan agar produktivitas kerja lebih 

meningkat lagi serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik 

sehingga karyawan merasa nyaman dalam bekerja dan mampu 

meningkatkan produktivitas kerja yang lebih baik.  

2. Bagi Akademik 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat mendukung penelitian 

selanjutnya dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan upah 

dan lingkungan kerja terhadap produktivitas karyawan pada usaha home 

industri roti gilang di dusun ngunut desa ngunut. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan peneliti selanjutnya agar menjelaskan secara lengkap 

dengan menambah teori yang mendukung juga di harapkan peneliti 

selanjutnya untuk memperluas lagi variabel-variabel yang dapat 

mempengaruhi produktivitas kerja. 

 

 


