
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Hasil penelitian yang telah dilakukan di PT First Media Malang tentang 

pengaruh kompetensi terhadap kinerja karyawan memalui teamwork sebagai 

variabel intervening, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menyatakan bahwa 

variabel kompetensi memiliki pengaruh sangat baik, sedangkan 

variabel teamwork memiliki pengaruh yang baik, dan untuk variabel 

kinerja karyawan memiliki pengaruh cukup.  

2. Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kompetensi 

berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

First Media Malang Kompetensi adalah suatu bentuk karakteristik 

individu untuk melakukan pekerjaannya disuatu tempat serta seberapa 

baik dia melakukan pekerjaanya saat ditempatkan pada situasi tertentu 

untuk melaksnakan pekerjaan. Kompetensi dilaksanakan diperusahaan 

sejatinya untuk membentuk tujuan dan sasaran dari organisasi serta  

setiap individu harus memiliki peran dalam mengemban tugas yang 

telah diberiakan dan menyelesaikannya atas dasar kemampuan dan 

keahliannya  

3. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa 

kompetensi berpengaruh singnifikan terhadap teamwork pada PT. First 

Media Malang karena para karyawan sudah mampu mewujudkan dan 



merancang pekerjaannya dengan efisien dan efektif, maka pekerjaan 

yang dijalankan mampu diselesaikan dengan tepat waktu. Kompetensi 

sejatinya tidak semudah yang dibayangkan oleh banyak orang, karena 

akan menyikapi tentang perilaku, kemampuan dan sikap dari individu 

untuk dikelola agar mampu dilakukan dengan benar dan terarah. 

Seorang karyawan akan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 

kewajiban yang diemban dan menunjukkan sejauh mana karyawan 

berperan dalam menunjukkan kualitasnya secara layak diperusahaan. 

4. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan menunjukkan bahwa 

teamwork berpengaruh terhadap kinerja karywan pada PT. First Media 

Malang karena karyawan mempunyai kemampuan untuk menghasilkan 

kerja secara teratur dan baik didalam perusahan, maka karyawan akan 

bekerja secara tim mampu menciptakan dan meningkatkan kinerja  

baik. Teamwork adalah kegiatan yang diselenggarakan secara 

berkelompok untuk menentukan tujuan diorganisasi secara bersama-

sama dalam mewujudkan kerja yang lebih efesien dan efektif.  

Tercapainya tujuan dari kerja tim ini tergantung dari seorang manajer 

yang senantiasa memberikan berbagai komando, arahan, motivasi 

kepada bawahannya untuk dilaksanakan secara terorganisir. 

5. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menujukkan bahwa 

kompetensi tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dan 

secara simultan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

melalui teamwork 



B. Saran 

Hasil penelitian yang telah diperoleh, maka peniliti akan memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahan PT. First Media Malang sebaiknya diperhatikan lagi 

kompetensi karyawan untuk lebih berbenah dalam berbagai aspek, 

diantaranya pengetahuan, keterampilan, dan prilaku agar kinerja dari 

karyawan lebih baik lagi untuk menunjang kredebilitas dari perusahaan 

2. Dalam upaya untuk memberikan kom petensi yang baik terhadap 

kinerja karyawan masih kurang mampu diaplikasikan secara maksimal 

oleh karyawan pada PT. First Media Malang, maka harus dilakukan 

suatu upaya yang baik dan mengevaluasi hasil kinerja yang dilakukan 

selama ini oleh karyawan agar memberikan dampak secara maksimal 

dalam meningkatkan kinerja karyawan 

3. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan menambah variabel lain yang 

terkait dengan kompetensi, teamwork terhadap kinerja karyawan dan 

menambah jumlah sampel dan menambah jangka waktu penelitian, 

sehingga hasil penelitiannya dapat lebih berkembang. 

 




