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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Stres Kerja tidak berpengaruh terhadap Kinerja karyawan (prajurit) 

Batalyon 403/Wirasada Pratista. 

2. Disiplin Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan (prajurit) 

Batalyon 403/Wirasada Pratista. 

3. Lingkungan Kerja berpengaruh positif terhadap Kinerja karyawan 

(prajurit) Batalyon 403/Wirasada Pratista. 

B. Keterbatasan Peneliti 

      Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, 

walaupun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin, namun masih 

terdapat keterbatasan penelitian diantaranya: 

1. Prespektif teori yang digunakan dalam penelitian ini masih sangat 

terbatas, padahal masih banyak teori – teori lain yang meberikan 

pandangan berbeda dalam topik ini. 

2. Cakupan responden sangat terbatas, penelitian ini hanya meneliti 40 

karyawan (prajurit) Batalyon 403/Wirasada Pratista. 

3. Penelitian ini bersifat cross sectional yaitu hanya diteliti dalam waktu 

satu yang terbatas dan hanya membuktikan kondisi yang terjadi pada 

waktu penelitian, dan tidak mengamati perubahan yang mungkin terjadi 

dikemudian hari. 
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C. Saran 

1. Bagi Organisasi 

a. Tingkat stres kerja di Batalyon 403/Wirasada Pratista yang berada 

kategori rendah, hendaknya dipertahankan dan di minimalisir pada 

prajurit. Pimpinan berperan penting untuk membuka jalur komunikasi 

kepada prajurit dan memantau terus – menerus kegiatan organisasi 

sehingga kondisi yang dapat menjadi sumber stres dapat diidentifikasi 

dan dihilangkan sejak dini. 

b. Disiplin kerja di Batalyon 403/Wirasada Pratista dalam kategori baik, 

karena disiplin merupakan modal utama bagi prajurit TNI serta 

menjadi nafas bagi setiap prajurit. Tanpa disiplin prajurit sulit untuk 

mewujudkan tujuan.disiplin prajurit harus tetap dijaga, dipelihara dan 

ditingkatkan. 

c. Lingkungan kerja di Batalyon 403/Wirasada Pratista berada kategori 

baik, kemampuan bekerja prajurit selalu dalam prosedur yang berlaku 

sehingga membuat rasa aman dan tenang dalam bekerja dan hubungan 

antara prajurit dengan prajurit harmonis/tidak ada kesenjangan antara 

rekan kerjanya dalam melaksanakan tugas. 

2. Bagi Akademik 

Penelitian ini bagi akademi dapat dimanfaatkan sebgai refrensi dalam 

materi yang ada sumber daya manusia khususnya mengenai stres kerja, 

disiplin kerja, dan lingkunan kerja dan kinerja. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi Peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat dijadikan bukti studi 

kasus dan acuan atau referensi mengenai pembahasan yang berkaitan 

dengan topik dalam proses perkuliahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


