
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Dalam bab ini, penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian yang 

dilakukan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) mengenai 

Pelaksanaan Disiplin Kerja. Selain itu penulis mencoba memberikan saran-saran 

yang mungkin dapat berguna bagi perusahaan. 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang di lakukan mengenai pelaksanaan disiplin 

kerja pada PT INTI (Persero) Bandung, dapatdi ambil kesimpulan atas identifikasi 

masalah sebagai berikut. 

1. Dengan adanya peraturan yang di buat oleh perusahaan,secara tidak langsung 

perusahaan tilah menegakan disiplin kerja pada karyawan dan sebagai 

karyawan berkewajiban untuk menaati dan memenuhi peraturan tersebut. 

Salah satu peraturan yang harus di taati oleh karyawan adalah sebagai berikut: 

Kehadiran (absensi), disiplin terhadap waktu kerja, melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab masing-masing jabatan dengan baik serta kesediaannya untuk 

bekerja lembur apabila ada perintah atau instruksi dari atasan. 

2. Menurut hasil pengamatan yang dilakukan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan disiplin kerja pada PT INTI (Persero) 

Bandung ini dapat di katakan cukup baik, karena semua telah diatur di dlam 

kesepakatan kerja bersama. Apabila melangar ketentuan atau kesepakata yang 

dibuat oleh perusahaan maka karyawan tersebut akan di beri sanksi atau 



hukuman. Setiap perusahaan pasti mengalami kendala-kendala yang harus 

dihadapi begitu juga dengan PT INTI(Persero) Bandung. Adapun yang 

menjadi penghambat dari pelaksanaan disiplin pada PT INTI (Persero) 

Bandung adalah: 

 Masih adanya penyimpangan-penyimpangan kecil  

 Kehadiran (Absensi) 

 Keterlambatan 

 Ketidak jujuran.    

3. Cara mengatasi kendala di PT INTI (Persero) Bandung adalah dengan cara 

memberikan pengarahan kepada seluruh karyawa, agar karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya tidak menyimpang dari peratura perusahaan yang 

telah di tetapkan. Apabila karyawan atau pimpinan yang menemukan 

karyawan yang tidak disiplin langsung di tegur dan memberikan arahan  

supaya karyawan tersebut dapat bekerja lebih efektif lagi.Hal tersebut 

dilakukan agar para karyawan dapat menghargai peraturan-peraturan yang 

telah di buat oleh perusahaan serta mengajarkan tentang hak dan kewajiban 

karyawan. 

 

5.2 Saran 

     Dengan tidak bermaksud untuk melangkahi wewenang perusahaan dan 

dengan pengetahuan yang terbatas, penulis akan mencoba memberikan saran-

saran yang berkaitan tentang pelaksanaan disiplin kerja, yang bermaksud 

memberikan masukan kepada perusahaan yaitu: 



a. Perusahaan perlu mensosialisasikan secara optimal kepada seluruh 

karyawan mengenai peraturan-peraturan dan tata tertib kerja yang berlaku 

di perusahaan, serta melakukan pengawasan aktivitas kerja secara intensif 

dan bersikap tegas terhadap jenis-jenis tindakan indisipliner dengan 

hukuman yang tepat berdasarkan aturan dan ketentuan yang sudah 

disepakati. 

b. Sebaiknya perusahaan melakukan pengawasan dalam aktivitas kerja 

sehari-hari dan membimbing karyawannya, sehingga karyawan dapat 

bekerja lebih giat lagi sehingga dapat memberikan hasil kerja yang optimal 

dan memberi apa yang menjadi hambatan turunnya kinerja karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


