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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai beban kerja dan konflik kerja terhadap produktivitas 

karyawan pada PT Barkah Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi, maka peneliti 

dapat mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Pengaruh Beban kerja dan Konflik terhadap produktivitas karyawan pada PT. 

Barkah Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap karyawan 

2. Keadaan beban kerja pada PT. Barkah Jaya Mandiri  

Pelaksanaan beban kerja yang diterapkan pada PT. Barkah Jaya Mandiri 

Kabupaten Sukabumi ternyata keadaan beban kerja setiap harinya membutuhkan 

karyawan yang bisa dalam tekanan saat melaksanakan kerja, hal ini karena tingkat 

pemesanan yang tinggi sehingga karyawan memiliki tingkat beban tugas yang 

bersifat fisik dalam menjalankan tugasnya. Beban kerja dari tuntutan fisik 

merupakan faktor yang mempengaruhi karyawan dalam bekerja, hal ini apabila 

karyawan kurang efektif maka membuat pencapaian perusahaan kurang baik 
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3. Keadaan  konflik kerja pada PT. Barkah Jaya Mandiri 

Keadaan konflik di PT. Barkah Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi dapat 

terjadi saja dan tidak dapat dihindari, hal ini karena setiap harinya karyawan harus 

melaksanakan tugas didalam ruang lingkup perusahaan hal ini yang menyebabkan 

karyawan menjadi kurang efektif dalam menjalankan tugas. Konflik yang lebih 

dominan yaitu perbedaan tingkat penilaian atau persepsi kepada karyawan karena 

pada raung lingkup perusahaan setiap karyawan memiliki peran masing-masing 

dan dilihat oleh atasan. 

4. Keadaan Produktivitas pada PT. Barkah Jaya Mandiri  

Keadaan produktivitas karyawan di PT. Barkah Jaya Mandiri Kabupaten 

Sukabumi kurang baik, hal ini dilihat dari tiga bulan terakhir yakni dari bulan 

oktober, nopember, dan desember mengalami penurunan dalam mencapai surat 

pengiriman kantor. Ini sesuai dengan dimensi dari meningkatkan hasil yang 

dicapai oleh karyawan dan hal ini menunjukan penurunan dari hasil disebabkan 

adanya beban kerja dan konflik di dalam perusahaan. Jika dibiarkan perusahaan 

akan mengalami kerugian. 

5.2.  Saran  

Berdasarkan dari simpulan diatas, maka peneliti memberikan saran kepada 

PT. Barkah Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Adapun saran tersebut sebagai 

berikut: 
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1. PT. Barkah Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi harus lebih memperhatikan 

beban kerja yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan semakin tinggi 

beban kerja yang terjadi akan semakin mempengaruhi karyawan dalam 

bekerja. Sejauh ini penanganan beban kerja pada PT. Barkah Jaya Mandiri 

Kabupaten Sukabumi sudah baik namun lebih baik dan terus diperhatikan 

agar beban kerja yang terjadi semakin minim dan karyawan dapat bekerja 

secara optimal.  

2. PT. Barkah Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi harus lebih memperhatikan 

konflik kerja yang di alami oleh karyawannya secara keseluruhan apabila 

perusahaan tidak bisa menangani konflik yang dialami dengan baik, maka 

akan berpengaruh terhadap perusahaan. Hal ini pihak perusahaan harus cepat 

menangani masalah konflik yang dialami oleh karyawan agar terciptanya 

tujuan perusahaan yang diinginkan. 

3. PT. Barkah Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi harus memperhatikan kualitas 

karyawannya yang tercermin dari produktivitasnya karyawan yang mereka 

miliki. Hal ini harus diatasi dengan baik, mungkin dengan cara selalu adanya 

perintah dalam menyelesaikan tugas agar karyawan dapat langsung memulai 

pekerjaannya. Seiring dengan hal itu, perusahaan pun harus bisa memberi 

saran dan masukan kepada karyawan agar mereka menyelesaikan tugas dan 

pekerjaannya tanpa harus menunggu lama perintah. Produktivitas karyawan 

merupakan faktor utama bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Seperti 

terlihat pada tiga bulan terakhir ini, terjadi penurunan target yang dicapai 

karyawan meskipun tidak begitu besar namun tetap perusahaan harus bisa 
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mengetahui apa penyebab menurunnya produktivitas karyawan pada PT. 

Barkah Jaya Mandiri Kabupaten Sukabumi. Semakin baik produktivitas 

karyawan yang dimiliki perusahaa, semakin mudah pula perusahaan 

mencapai tujuannya.  

 

 


