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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerapan knowledge 

management yang terdiri dari people, process, dan technology terhadap kinera 

karyawan pada Kompartemen SDM PT Petrokimia Gresik. Pembahasan berikut 

adalah kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Berikut kesimpulan 

dari penelitian ini: 

1. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel people berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. People mempelajari kapasitas atau keahlian 

yang dimiiki karyawan dalam menjalankan pekerjaan. Karyawan yang 

memiliki keahlian dan dapat memanfaatkan keahlian yang dimiliki dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. Selain dari memanfaatkan keahlian, 

motivasi internal dan eksternal yang berupa penghargaan atas prestasi yang 

dicapai karyawan juga dapat meningkatkan kinerja karyawan. Sistem 

penilaian kinerja yang baik dan sistematis dalam perusahaan juga akan 

berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan Kompartemen SDM PT 

Petrokimia Gresik. 

2. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel process berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Process mempelajari kontribusi pengetahuan 

karyawan akan meningkatkan kinerja karyawan. Selain dari kontribusi 

pengetahuan, SOP knowledge management yang baik dan sistematis dalam  
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perusahaan juga akan meningkatkan kinerja karyawan.  Aksesibilitas 

pengetahuan yang ada di perusahaan juga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Karena pengetahuan yang dimiliki perusahaan dapat digunakan 

oleh karyawan untuk membantu dalam penyelesaian pekerjaan karyawan 

sehingga kinerja karyawan pada Kompartemen SDM PT Petrokimia 

meningkat. 

3. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel technology berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Technology mempelajari tentang ketersediaan 

teknologi yang ada di suatu perusahaan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Teknologi yang mendukung manajemen konten yang berupa 

pengetahuan, SOP, serta informasi- informasi perusahaan juga dapat 

meningkatkan kinerja karyawan karena karyawan dapat meningkatkan 

kompetensi yang dimiliki sehingga kinerja karyawan pada Kompartemen 

SDM PT Petrokimia Gresik dapat meningkat. 

 

5.2. Saran 

 Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. 

Adapun saran yang diberikan, antara lain: 

1. Diharapkan pihak Petrokimia Gresik dapat mempertahankan serta 

meningkatkan mutu dari People, karena variabel People mempunyai 

pengaruh yang dominan dalam mempengaruhi Kinerja Karyawan, 

diantaranya yaitu dengan pelaksanaan pelatihan dan pengembangan sumber 

daya manusia melalui program pelatihan seperti leadership development 
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program, diklat tugas belajar, diklat kompetensi, serta diklat induksi 

sehingga Kinerja Karyawan akan meningkat.  

2. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat 

penting dalam mempengaruhi Kinerja Karyawan diharapkan hasil 

penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-

variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah 

masuk dalam penelitian ini. 

 


