
114 

 

BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Disiplin dan Motivasi terhadap 

Kinerja Karyawan CV. ZAFRAN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. a. Disiplin Kerja karyawan CV. ZAFRAN berdasarkan tanggapan 

responden diperoleh nilai secara keseluruhan berada pada kategori baik. 

Penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan saya bertanggung jawab 

dengan beban pekerjaan yang diberikan oleh atasan dengan nilai 4,0. 

Hal tersebut karena pimpinan perusahaan CV. ZAFRAN dan karyawan 

yang berani untuk mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya 

merupakan karyawan yang patut untuk diberikan apresiasi. 

b. Motivasi Kerja berdasarkan hasil tanggapan responden diperoleh nilai 

secara keseluruhan berada pada kategori baik. Penilaian tertinggi 

terdapat pada pernyataan saya dapat menerima kritik-saran dari rekan 

kerja saya dan juga dari atasan dengan nilai 4,16. Hal tersebut karena 

pimpinan karyawan CV. ZAFRAN dapat memotivasi karyawan untuk 

bekerja lebih baik. Dengan begitu karyawan akan lebih semangat dalam 

bekerja dan lebih termotivasi untuk menjadi yang terbaik. 

c. Kinerja Karyawan CV. ZAFRAN berdasarkan hasil tanggapan 

responden diperoleh nilai secara keseluruhan berada pada kategori baik. 

Penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan kualitas pekerjaan yang 

oleh saya apabila hasilnya baik dapat membuat saya merasa puas dan 

bangga akan hasil kerja saya dengan nilai 4,2. Hal tersebut karena para 

karyawan CV. ZAFRAN memiliki semangat kerja yang tinggi dan 

sangat teliti dalam bekerja sehingga berapapun banyaknya pekerjaan 

yang harus diselesaikan, para karyawan akan saling bekerjasama untuk 

menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan tepat waktu. 
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2. Disiplin memiliki pengaruh sebesar 34,3% terhadap Kinerja Karyawan 

CV. ZAFRAN sisanya sebesar 65,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak diteliti misalnya: lingkungan kerja, stress kerja, pengembangan karir 

dan sebagainya. Berdasarkan hasil uji hipotesis menjelaskan bahwa nilai 

tHitung (47,3) > tTabel (2,00758) artinya, berarti H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Disiplin dengan 

Kinerja Karyawan CV. ZAFRAN. 

3. Motivasi Kerja memiliki pengaruh sebesar 34,3% terhadap Kinerja 

Karyawan CV. ZAFRAN sisanya sebesar 65,7% dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti misalnya, lingkungan kerja, stress kerja, 

pengembangan karir dan sebagainya. Berdasarkan hasil uji hipotesis 

menjelaskan bahwa nilai tHitung (47,3) > tTabel (2,00758) artinya, berarti 

H0 ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

antara Motivasi Kerja dengan Kinerja Karyawan CV. ZAFRAN. 

4. Disiplin kerja dan motivasi kerja memiliki pengaruh bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan sebesar 64,5% sedangkan 35,5 % atau sisanya 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

Disiplin dan motivasi kerja memiliki pengaruh secara bersama sama 

terhadap kinerja karyawan pada CV. ZAFRAN karena hasil uji Hasil uji 

hipotesis secara simultan dilihat dari nilai signifikasi (Sig) 0,000 < 

probabilitas 0,05 sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Hal ini menunjukan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara displin (X1) dan motivasi kerja 

(X2) terhadap kinerja karyawan (Y) pada CV.ZAFRAN. 
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6.2 Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas mengenai pengaruh disiplin dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan CV. ZAFRAN. Maka penulis mencoba menyampaikan 

beberapa saran sebagai bahan pertimbangan diantaranya adalah : 

1. a. Untuk variabel disiplin perlu diperhatikan, karena disiplin berdampak 

pada kelancaran menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kepada 

para karyawan sehingga diharapkan nantinya lebih lebih baik lagi agar 

karyawan mampu menjalankan fungsinya. disiplin kerja CV. ZAFRAN 

sudah baik tetapi ada beberapa dimensi yang masih menurun maka dari 

itu lebih ditingkatkan lagi terutama pada dimensi tujuan dan kemampuan, 

karyawan harus terus meningkatkan tujuan dan kemampuan untuk 

bekerja agar standar pekerjaan yang ditetapkan dapat dipenuhi sehingga 

hasil yang diperoleh baik dan setiap harinya dalam mencoba datang ke 

tempat kerja lebih awal dari jam yang telah ditentukan agar target dalam 

standar kerja dapat terpenuhi lalu ketika karyawan tidak bisa mencapai 

standar yang telah ditetapkan maka diberi bimbingan dan arahan serta 

diberi tugas yang sesuai dengan kemampuannya. 

b. Untuk variabel motivasi perlu diperhatikan juga, karena motivasi 

berdampak pada tingkat produktivitas yang dimiliki oleh karyawan 

sehingga diharapkan karyawan dapat memiliki produktivitas yang tinggi 

dalam pekerjaannya. Motivasi karyawan CV. ZAFRAN sudah baik tetapi 

ada beberapa dimensi yang perlu ditingkatkan terutama pada dimensi 

need for power, karyawan harus diberi kompensasi berupa bonus dan 

kenaikan jabatan sehingga karyawan merasa dihargai dan ingin terus 

menunjukkan kinerja terbaik yang dimilikinya lalu ketika karyawan 

berhasil mencapai sesuatu sebaiknya diberi pujian yang dapat membuat 

karyawan tersebut terpacu untuk lebih baik lagi. 

 c. Meningkatkan kinerja CV. ZAFRAN agar menjadi lebih baik perusahaan 

perlu memperhatikan dalam hal kuantitas pekerjaan agar terjadi 

peningkatan yaitu karyawan harus mengikuti pelatihan dan 
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pengembangan agar kinerja semakin baik dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang sesuai dengan jumlah aktifitas yang seharusnya 

contohnya pelatihan-pelatihan mengenai SOP, produk, kemudian 

peraturan-peraturan mengenai jam kerja, target kerja, sehingga karyawan 

akan bekerja dengan baik sesuai dengan harapan perusahaan dan 

memperoleh hasil yang baik yang dapat meningkatkan taraf hidup 

karyawan. Dan untuk karyawan harus bisa berusaha terlebih dahulu 

untuk menyelesaikan pekerjaan yang diberikan perusahan kepada dirinya 

untuk mencoba menyelesaikannya sendiri terlebih dahulu karena 

beberapa orang terkadang sudah mempunyai kesibukan dan 

pekerjaannya masing-masing untuk diselesaikan. 

2. Disiplin kerja terhadap kinerja saling berkaitan dan memiliki pengaruh 

maka dari itu dalam hal peningkatan disiplin kerja pegawai perusahaan bisa 

memberikan pengarahan dan melakukan pengawasan secara rutin, sehingga 

dapat mendorong pegawai untuk lebih disiplin dan bekerja agar mencapai 

tujuan perusahaan. Seperti pimpinan dapat menjaga perasaan dalam 

memerintah ditempat kerja, memberikan teladan atau contoh agar karyawan 

patuh terhadap peraturan-peraturan diperusahaan dan selalu mengingatkan 

visi dan misi perusahaan kepada karyawan, sehingga karyawan merasa 

bangga ketika perusahaan mencapai tujuannya. 

3. Motivasi terhadap kinerja memiliki pengaruh yang besar jadi perusahaan 

harus mampu memotivasi karyawan dalam berinovasi dan bekerja agar 

dapat minimimalkan resiko atau kontrol emosi dalam menghadapi resiko 

diluar kendali mereka. Selain itu, sinergi atau suasana kerja yang baik dapat 

memberi sinyal positif terhadap motivasi karyawan dalam melakukan 

pekerjaannya selain itu kompensasi juga merupakan hal yang utama dalam 

memotivasi karyawan contohnya dengan pemberian insentif, bonus dan 

juga kenaikan jabatan sehingga motivasi karyawan dalam melakukan 

pekerjannya tinggi dan kinerja dapat menjadi lebih baik lagi.  

4. Berdasarkan disiplin dan motivasi terhadap kinerja CV. ZAFRAN memiliki 

pengaruh yang tinggi, perusahaan harus lebih bisa meningkatkan 
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pemahaman kepada karyawan mengenai disiplin dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan, contohnya melakukan evaluasi per satu minggu ataupun 

satu bulan dan selalu untuk mengawasi karyawan pada saat jam kerja agar 

memastikan bahwa karyawan sudah berusaha bekerja dengan sebaik 

mungkin dan sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Dan pastinya 

tidak lupa memberi apresiasi terhadap kinerja karyawan yang sudah 

berusaha memaksimalkan untuk memberikan hasil yang terbaik untuk 

perusahaan  dengan cara diberi bonus ataupun kompenasi.  


