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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab terakhir ini penulis mencoba menarik kesimpulan dari penelitian ini

yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pelatihan pada PT. INTI (Persero) Bandung diberikan kepada

seluruh karyawan dari setiap divisi baik itu karyawan baru maupun yang

sudah bekerja. Setiap karyawan yang akan mengikuti pelatihan terlebih

dahulu mengajukan form pelatihan dan kebutuhan pelatihan yang akan diikuti

untuk satu tahun yang akan datang ke bagian Man. Bang SDM & PK paling

lambat satu minggu sebelum dilaksanakannya pelatihan. Metode pelatihan

yang digunakan pada PT. INTI (Persero) Bandung adalah On the Job

Training dan Off the Job Training.

2. Tujuan dilaksanakannya pelatihan pada PT. INTI (Persero) adalah untuk

memberikan pengetahuan terhadap suatu jabatan yang akan ditempati oleh

karyawan, untuk meningkatkan prestasi karyawan sehingga dapat

dipromosikan, untuk memudahkan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan

yang diembannya, dan untuk memenuhi kebutuhan karyawan yang ingin

mengikuti pelatihan.

3. Hambatan-hambatan yang dihadapi diantaranya karyawan yang akan

mengikuti pelatihan tidak terdaftar pada TNA (Training Need Analisys)

karena terlambat mengajukan form kebutuhan pelatihan, karyawan tidak

dapat mengikuti pelatihan karena dinas di luar kota, dan karyawan tidak

begitu tertarik mengikuti pelatihan. Solusi untuk mengatasi hambatan-

hambatan tersebut adalah dengan cara menghimbau karyawan agar lebih

proaktif pada bagian TNA (Training Need Analisys), memprioritaskan

karyawan yang tidak dapat mengikuti pelatihan pada saat pelaksanaan

pelatihan karyawan selanjutnya, dan memberitahukan berbagai kegiatan

mengenai pelaksanaan pelatihan dan manfaatnya kepada karyawan.
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5.2 Saran

Penulis mencoba mengajukan saran untuk dijadikan bahan masukan dan

pertimbangan dalam pelaksanaan pelatihan karyawan yang diharapkan bermanfaat

bagi perusahaan baik untuk sekarang maupun masa yang akan datang, yang

akhirnya dapat meningkatkan hasil dari pelaksanaan pelatihan karyawan, yaitu :

1. PT. INTI (Persero) sebaiknya lebih meningkatkan dan mengembangkan

progam pelatihannya serta memperhatikan kebutuhan pelatihan karyawan

yang tidak ada di dalam perusahaan agar karyawan di dalam perusahaan

memiliki keterampilan dan pengetahuan yang beragam dalam usaha

meningkatkan produktivitas perusahaan.

2. Perusahaan harus merancang suatu metode evaluasi hasil pelatihan yang

efektif untuk ditetapkan sebelum pelaksanaan pelatihan dimulai sehingga

pihak perusahaan dapat mengetahui seberapa besar keberhasilan dari

pelaksanaan pelatihan, apakah telah sesuai dengan tujuan dan harapan

perusahaan. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya

terhadap perubahan sikap, pengetahuan dan kemampuan serta kinerja

karyawan setelah mengikuti pelatihan.

3. Perusahaan hendaknya mulai melengkapi sarana dan prasarana yang

memadai, selain mampu meningkatkan efektifitas maka profesionalisme

pelatihan akan mudah dicapai dan juga dapat meningkatkan efisiensi.

4. Dalam hal ini perusahaan sebaiknya mempergunakan pelatih atau instruktur

dari luar perusahaan yang memiliki kualifikasi dibidangnya agar program

pelatihan dapat lebih maksimal dan diharapkan dapat menghasilkan karyawan

yang handal.


