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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

 Pelatihan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 59,14% 

sedangkan sisanya sebesar 40,86% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini, misalnya seperti kompensasi, pengembangan karir, 

budaya organisasi dan lain sebagainya. Serta pelatihan memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan pada PT. DSS Tanggerang karena thitung 9,173> ttabel 

2,002 sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antara pelatihan (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. 

DSS Tanggerang. 

 Motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 57% 

sedangkan sisanya sebesar 43% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 

pada penelitian ini, misalnya seperti kompensasi, pengembangan karir, budaya 

organisasidan lain sebagainya. Serta motivasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT. DSS Tanggerang karena thitung 8,771> ttabel 2,002 sehingga Ha 

diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh signifikan 

antara motivasi (X1) terhadap kinerja karyawan (Y) pada PT. DSS Tanggerang. 

 Pelatihan dan motivasi memiliki pengaruh secara bersama-sama sebesar 

65,1% terhadap kinerja karyawan padaPT. DSS Tanggerang sedangkan sisanya 

sebesar 34,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian 

ini. Serta pelatihan dan motivasiberpengaruh terhadap kinerja karyawan padaPT. 

DSS Tanggerangkarena Fhitung 53,082> Ftabel 3,16, sehingga Ha  diterimadan H0 

ditolak.Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan (X1) dan motivasi(X2) secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan (Y)pada PT. DSS Tanggerang. 
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6.2. Saran 

 Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka saran 

yang dapat dikemukakan yaitu: 

 Untuk dapat meningkatkan dan memanfaatkan pelatihan yang 

diselenggarakan oleh PT. DSS Tanggerang, dapat dilakukan dengan carapihak 

perusahaan memberikan materi program pelatihan yang sesuai dengan tema 

pelatihan sehingga tujuan dari diselenggarakannya pelatihan dapat tercapai karena 

terkadang materi pelatihan yang diberikan tidak sesuai dengan tema pelatihan 

sehingga para peserta akan merasa kebingungan jika ingin mempraktekan materi 

pelatihan dengan pekerjaan mereka. 

 Untuk dapat meningkatkan motivasi karyawan pada PT. DSS Tanggerang, 

dapat dilakukan dengan carapihak pimpinan memberikan sanksi kepada setiap 

karyawan yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target 

perusahaan. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan atau pemotongan gaji kepada 

karyawan yang secara terus menerus melakukan kesalahan yang sama sehingga 

para karyawan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama yang dapat merugikan 

pihak perusahaan. 

 Untuk meningkatkan kinerja karyawan padaPT. DSS Tanggerang, dapat 

dilakukan dengan cara, memberikan penyuluhan kepada seluruh karyawan 

mengenai pentingnya bekerja untuk memenuhi target dan penjabaran dampak 

secara skematis apabila tidak tercapainya target kinerja yang akan mengakibatkan 

penurunan pencapaian perusahaan hingga berdampak juga pada pendapatan 

karyawan. 

Saran yang diberikan oleh peneliti dapat dilakukan dengan cara, pihak 

pimpinan PT. DSS Tanggerang memberikan motivasi kepada seluruh karyawan 

berupa kenaikan gaji atau kenaikan jabatan kepada karyawan yang dapat bekerja 

sesuai dengan target perusahaan dan kepada karyawan yang dianggap dapat 

berprestasi dan bekerja melebihi target perusahaan. 

 

 


