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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan kerja praktik, wawancara dan analisa yang telah dilakukan di 

CV. Cita Jaya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang 

dalam hal ini kiranya dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan 

serta dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan perusahaan yang berhubungan 

dengan pelaksanaan disiplin kerja karyawan. Berdasarkan hasil analisa yang telah 

diuraikan, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran.  

 

5.1  Kesimpulan  

Setelah penulis melakukan penelitian pada perusahaan, maka penulis dapat 

memberikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut :  

1. Pelaksanaan disiplin kerja karyawan di CV. Cita Jaya umumnya dianggap 

cukup sesuai serta sudah diterapkan pada perusahaan pada pelaksanaan 

disiplin yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ditentukan 

antara tingkat disiplin, absensi, menjalankan kewajiban, cara 

berpenampilan, menepati waktu, selain itu juga pelaksanaan disiplin kerja 

karyawan itu didasarkan pada dasar pertimbangan yang berupa larangan 

dan kewajiban yang berlaku untuk karyawan. Sedangkan tujuan 

perusahaan mengadakan pelaksanaan disiplin kerja adalah untuk 

meningkatkan disiplin kerja karyawan yang memiliki disiplin kerja yang 
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rendah, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik dan 

bertanggung jawab.  

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan disiplin kerja 

karyawan di CV. Cita Jaya adalah dalam pelaksanaan disiplin kerja seperti 

absensi, keterlambatan, ketidakjujuran, dan kelalaian ini sering dilakukan 

karyawan, serta tidak sesuainya harapan perusahaan terhadap setiap 

karyawan karena kebanyakan karyawan yang melanggar aturan-aturan 

sehingga tidak sesuai dengan harapan perusahaan dalam meningkatkan 

disiplin kerja guna mencapai tujuan perusahaan.  

3. Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan disiplin kerja 

karyawan CV. Cita Jaya adalah dengan memberikan sanksi terhadap 

karyawan dengan tetap mensosialisasikan dengan aturan yang ada.   

 

5.2     Saran  

Adapun diberikan saran-saran yang diberikan penulis untuk menghadapi 

hambatan-hambatan yang ada di CV. Cita Jaya khususnya dalam hal pelaksanaan 

disiplin kerja. Atas penilaian yang diberikan oleh penulis tersebut, maka penulis 

senantiasa memberikan kritik dan saran yang diharapkan dapat memberikan nilai 

lebih bagi perusahaan. Khususnya demi kemajuan perusahaan, dengan tanpa 

maksud untuk menggurui. Berikut ini kritik dan saran penulis terhadap CV. Cita 

Jaya adalah sebagai berikut :  
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1. Pelaksanaan disiplin karyawan CV. Cita Jaya sudah cukup sesuai 

dengan teori yang telah dikemukakan namun masih memiliki beberapa 

kekurangan yaitu masih banyak dalam pelaksanaan disiplin karyawan 

dengan adanya pelanggaran. Untuk itu perusahaan harus membuat 

aturan-aturan dan sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran. 

Akan tetapi penulis berharap aturan yang dibuat perusahaan 

disosialisasikan dengan karyawan dan itupun harus dibuat  dengan 

persetujuan karyawan sehingga dalam pelaksanaanya aturan yang telah 

dibuat tersebut tidak hanya dibuat saja tetapi harus dilaksanakan oleh 

semua karyawan.  

2. Dalam mengatasi tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan  dalam 

pelaksanaan disiplin kerja karyawan CV. Cita Jaya umumnya kurang 

sesuai dengan teori yang telah dikemukakan. Oleh karena itu, 

tantangan-tantangan atau hambatan harus diterapkan sesuai dengan 

teori yang ada, sehingga nantinya dapat memotivasi perusahaan kearah 

yang lebih baik demi tercapainya tujuan perusahaan.  

3. Dalam membuat aturan perusahaan harus lebih tepat dan jelas dalam 

aturan yang harus dipatuhi oleh karyawan yang sesuai dengan harapan 

perusahaan, dan bila perlu dalam peraturan tersebut diberikan 

penegasan bahwa setiap karyawan yang melanggar aturan yang 

dicantumkan dalam tata tertib tersebut  tidak dapat dimaafkan oleh 

pihak perusahaan. Sebaiknya perusahaan memberikan kelonggaran 

waktu beberapa menit kepada karyawan pada saat karyawan masuk 
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kerja seperti contohnya apabila jam kerja dimulai pada pukul 07.00 

maka perusahaan memberikan kelonggaran waktu selama maksimal 10 

menit, sehingga karyawan merasa nyaman dengan peraturan dan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan hal tersebut 

dianggap bijak dalam meminimalisir pelanggaran ketidakdisiplinan 

karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


