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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik data yang peneliti 

lakukan mengenai kemampuan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi, maka peneliti dapat mengambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kemampuan kerja yang dimiliki karyawan pada PT. Fahmi Cipta Abadi 

Sukabumi dapat dikatakan masih tergolong sedang, dikarenakan kesanggupan 

kerja karyawan yang kurang mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan 

dan pencapaian target.  

2. Pengalaman kerja yang dimiliki karyawan pada PT. Fahmi Cipta Abadi 

Sukabumi bisa dikatakan sedang. Hal ini dapat dilihat dari jawaban yang di 

respon oleh karyawan PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi. 

3. Kinerja karyawan yang terjadi di PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi sejauh ini 

memiliki karyawan yang mempunyai kinerja yang cukup baik, meski 

terjadinya penurunan kinerja karyawan selama tiga bulan terakhir. Hal tersebut 

sesuai dengan jawaban responden. 

4. Kemampuan dan pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Fahmi 

Cipta Abadi Sukabumi memiliki pengaruh signifikan, hal tersebut dapat 

disimpulkan setelah pengujian hipotesis.  
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5.2. Saran 

 Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran 

kepada PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi. Adapun saran tersebut sebagai berikut: 

1. PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi harus lebih memperhatikan dan 

mengarahkan agar kemampuan yang dimiliki karyawan dalam bekerja. 

Semakin tinggi kemampuan yang dimiliki karyawan akan semakin 

mempengaruhi keinginan tujuan yang dicapai. Sejauh ini penanganan 

kemampuan pada PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi sudah baik namun lebih 

baik terus diperhatikan dan diberikan arahan agar kemampuan yang terjadi 

semakin minim dan karyawan dapat bekerja lebih optimal untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Terlihat dari jawaban responden mengenai 

kemampuan, bahwa masalah terlihat dari keterampilan yang dimiliki oleh 

masing-masing karyawan. Maka dari itu harus lebih diperhatikan dan segera 

ditangani oleh perusahaan karena apabila hal ini dibiarkan, semakin lama akan 

memjadi hambatan dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang di tentukan 

perusahaan. 

2. PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi harus lebih memperhatikan pengalaman 

pada setiap masing-masing individu karyawan yang pernah dialami sebelum-

sebelumnya. Apabila karyawan tidak mempunyai pengalaman dalam bekerja 

maka akan menghambat dalam tujuan perusahaan yang telah ditentukan. 

Terlihat dari jawaban responden mengenai pengalaman kerja, bahwa masalah 

terlihat pada pemahan dalam konsep kerja yang telah di tentukan perusahaan 

yang kurangnya informasi perusahaan kepada karyawan. Maka dari itu 

perusahaan harus lebih memperhatikan dan memberikan informasi yang tepat 
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agar karyawan memahami konsep-konsep yang telah ditentukan guna untuk 

mencapai tujuan yang memuaskan. 

3. PT. Fahmi Cipta Abadi Sukabumi harus memperhatikan kualitas Karyawan 

yang tercermin dari kinerja karyawan yang mereka miliki. Terlihat dari 

jawaban responden, permasalahan yang terjadi pada kerjasama antar karyawan 

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan. Mungkin hal ini harus diatasi 

dengan baik dengan cara selalu adanya komunikasi yang baik dan tidak 

mementingkan diri sendiri aryinya harus lebih saling menutupi apa yang 

kurang dari setiap masing-masing individu dan selalu bekerja sama agar semua 

tujuan perusahaan bisa tercapai dengan baik dan menghasilkan hasil yang 

memuaskan dengan yang diinginkan perushaan dalam tercapainya tujuan.  

 


