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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan  

        Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan 

bahwa hipotesis peneltian bahwa terdapat hubungan positif antara stres kerja 

terhadap kelelahan kerja pada karyawan Divisi Teknologi Informasi dan 

Divisi Bisnis Ritel, PT. Bank BNI Syariah. Hal ini ditunjukkan dari nilai t 

hitung = 3,75 > t tabel = 1,68 , artinya semakin tinggi stres kerja maka akan 

semakin meningkat kelelahan kerja karyawan, sehingga tujuan karyawan 

dalam mencapai hasil yang optimal akan lebih baik.  

       Besar variasi kelelahan kerja karyawan ditentukan oleh terjadinya stres 

kerja sebesar 20,52 %. Pada variable Stres Kerja, indikator yang paling 

dominan menentukan kelelahan kerja karyawan adalah faktor psikologikal 

dengan skor 50,91%. Skor terendah adalah indikator fisikal sebesar 49,09%, 

dengan sub indikator terendah yaitu sesak ditempat kerja, dengan skor 213. 

Dapat disimpulkan pula bahwa 79,07 % variasi kenaikan kelelahan kerja 

karyawan disebabkan oleh faktor-faktor lain. 

B. Implikasi  

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas bahawa terdapat 

hubungan positif antara stres kerja terhadap kelelahan kerja pada karyawan 

PT. Bank BNI Syariah dengan kontribusi yang diberikan oleh variabel stres 

kerja merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja 
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karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya stres kerja cukup memiliki 

peran yang sangat penting dalam menetukan peningkatan kelelahan kerja 

karyawan itu sendiri. 

Implikasi dari penelitian ini adalah kondisi karyawan yang mengalami 

stres kerja akan memberikan dampak buruk pada kondisi fisik dan mental 

karyawan sehingga mereka mudah mengalami kelelahan kerja. Maka semakin 

sedikit tingkat stres kerja dikalangan karyawan maka semakin baik pula 

kondisi karyawan tersebut. Oleh karena itu, PT. Bank BNI Syariah harus 

memperhatikan dampak dari adanya perubahan-perubahan ditempat kerja, 

seperti perubahan atasan dan rekan kerja baru, yang kerap mempengaruhi 

karyawan.   

 

C. Saran  

Berdasarkan kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan di atas, saran-

saran yang kiranya dapat diberikan oleh peneliti adalah: 

1. Kelelahan kerja harus terus diminimalisir dengan tidak sering melakukan 

restrukturisasi perusahan dimana bisa menyebabkan perubahan di tempat 

kerja (perubahan atasan dan rekan kerja baru). Dengan adanya perubahan-

perubahan itu, karyawan mengalami penyesuaian baru dan ini bisa 

menimbulkan stres ditempat kerja. 

2. Untuk mengurangi tingkat kelelahan kerja karyawan perusahaan juga 

harus membuat suasana kerja yang nyaman, dimana karyawan tidak 

merasa terancam akan dimarahi atasan ketika sedang bekerja.  


