
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.2    Kesimpulan 

Setelah penulis melakukan praktik kerja mengenai studi tentang Disiplin 

Kerja pada Balai Diklat Metrologi Departemen Perdagangan, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan bahwa : 

1. Pelaksanaan disiplin kerja pada Balai Diklat Metrologi Departemen 

Perdagangan adalah berbentuk peraturan. Peraturan–peraturan tersebut antara 

lain adalah sebagai berikut : 

 

1. Menjalankan kewajiban 

2. Menepati waktu (peraturan jam kerja) 

Adapun peraturan jam kerja pada Balai Diklat Metrologi Departemen 

Perdagangan adalah sebagai berikut : 

a. Hari Senin–Jumat dari mulai pukul 08.00 – 16.00 

b. Untuk istirahat setiap harinya pukul 12.00 – 13.00. Kecuali hari Jumat 

istirahat pukul 11.30 – 13.00 

c. Sedangkan hari Sabtu diliburkan 

3. Penampilan pegawai pada waktu bekerja 

4. Absensi 

 

2. Masalah–masalah yang dihadapi oleh Balai Diklat Metrologi Departemen 

Perdagangan adalah masalah kehadiran atau absensi, keterlambatan 

danketidakjujuran 

 

 

 



3. Solusi masalah yang berkaitan dengan disiplin kerja adalah : 

a. Menegakkan disiplin kerja serta pemahaman yang baik mengenai disiplin, 

adanya kebijakan dari atasan yang lebih mengikat dan jelas 

b. Melakukan penanaman motivasi terhadap pegawai untuk lebih disiplin 

melalui pelatihan dengan metode seminar tentang peningkatan motivasi 

kerja 

c. Memberikan penerapan motivasi perilaku khususnya bagi karyawan yang 

bermasalah atau tidak produktif 

 

5.2    Saran 

Dengan tidak bermaksud untuk melangkahi wewenang perusahaan dan 

dengan pengetahuan yang terbatas, penulis akan memberikan saran–saran yang 

berkaitan tentang disiplin kerja, yang bermaksud memberikan masukan kepada 

perusahaan yaitu : 

a. Menciptakan situasi yang kondusif untuk perkembangan menuju kearah 

yang lebih baik, serta menjalankan hubungan yang lebih baik antara 

atasan serta bawahan untuk berkomunikasi 

  

b. Dalam menghadapi keterlambatan kerja, sebagai pimpinan harus 

memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap karyawannya dan 

dalam menetapkan pelaksanaan disiplin kerja terhadap hukuman disiplin 

harus memahami situasi dan kondisi perusahaan 

 

c. Dalam menghadapi sikap ketidakjujuran karyawan pimpinan harus berani 

bersikap dan bertindak adil dan bijaksana terhadap pelanggaran yang 

dilakukan karyawan dan wajib memberikan bimbingan dan petunjuk 

kepada karyawannya mengenai kewajiban dan hak karyawan, serta 

ketentuan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaannya 

 


