
 

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulan 

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dibahas, maka dapat diambil 

kesimpulan dengan sebagai berikut: 

1. Kecerdasan emosional memberikan pengaruh positif terhadap 

kesuksesan karir karyawan PT Gajah Tunggal yang bekerja di bidang 

produksi di Kota Tangerang. 

2. Kepribadian Proaktif memberikan pengaruh positif terhadap kesuksesan 

karir karyawan PT Gajah Tunggal yang bekerja di bidang produksi di 

Kota Tangerang. 

3. Lingkungan kerja tidak berpengaruh terhadap kesuksesan karir 

karyawan PT Gajah Tunggal yang bekerja di bidang produksi di Kota 

Tangerang. 

4. Lingkungan kerja tidak terbukti memoderasi kecerdasan emosional 

terhadap kesuksesan karir karyawan PT Gajah Tunggal yang bekerja di 

bidang produksi di Kota Tangerang. 

5. Lingkungan kerja tidak terbukti memoderasi kepribadian proaktif 

terhadap kesuksesan karir karyawan PT Gajah Tunggal yang bekerja di 

bidang produksi di Kota Tangerang. 
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B. Implikasi Penelitian 

Berdasarkan analisis penelitian yang telah dibahas, terdapat implikasi yang 

dapat dijadikan sebagai referensi yang dapat dipakai oleh pihak-pihak terkait 

dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut: 

1. Perusahaan dapat meningkatkan perhatian dan peran kecerdasan 

emosional serta kepribadian proaktif lebih banyak dalam penentuan 

penilaian maupun promosi jabatan bagi karyawan. Hal tersebut dapat 

menjadi data tambahan bagi perusahaan untuk menentukan kesesuaian 

antara tujuan dari karyawan tersebut dengan visi, misi, dan nilai 

perusahaan dalam proses rekrutmen maupun promosi. 

2. Perusahaan sebaiknya memperhatikan dan mencari solusi untuk 

meningkatkan aspek lingkungan kerja yang ada di sekitar karyawan, 

baik yang bersifat non-fisik seperti hubungan antar sesama karyawan 

maupun dengan atasan, juga yang bersifat fisik seperti fasilitas kerja dan 

kondisi ruangan di setiap departemen. Dengan meningkatnya aspek 

lingkungan kerja diharapkan dapat memberikan efek positif bagi 

perusahaan dan karyawan. 

C. Keterbatasan Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran angket atau kuesioner 

secara daring yang dimana terdapat responden yang terlambat dalam 

pengisian dikarenakan kesibukan dari masing-masing karyawan. 

Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk ditentukan sejak awal 

mengenai jadwal pasti pengisian kuesioner atau angket. 



86 
 

 
 

2. Fokus pada penelitian ini hanya terdiri dari variabel kecerdasan 

emosional, kepribadian proaktif, dan lingkungan kerja. Seperti yang 

disampaikan pada poin pembahasan mengenai pertanyaan terbuka 

bahwasannya terdapat banyak faktor lainnya yang dapat mempengaruhi 

kesuksesan karir dari karyawan PT Gajah Tunggal. Harapannya pada 

penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa untuk dapat 

menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat memberikan 

pengaruh terhadap kesuksesan karir seperti kompetensi individu, 

pengalaman kerja, aspirasi dari suatu individu dan relasi (Quan, 

Nguyen, 2020). 

3. Pada penelitian ini variabel lingkungan kerja tidak mampu memberikan 

efek moderasi kepada variabel dependen yaitu kecerdasan emosional 

maupun kepribadian proaktif yang mungkin saja dipengaruhi oleh faktor 

subjek penelitian yang hanya berfokus pada karyawan produksi saja. 

Peneliti berharap, penelitian selanjutnya lebih memperhatikan kembali 

mengenai faktor apa saja yang dapat menjadi variabel moderasi yang 

kuat terhadap kesuksesan karir serta tidak hanya berfokuskan pada 

karyawan bidang produksi saja, namun juga bidang lainnya juga seperti 

administrasi. 

 

 

  


