
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

 Dari hasil observasi dan analisis mengenai peningkatan disiplin kerja karyawan 

PT.Sinetama Bandung, dapat ditarik kesimpulan bahwa: 

1. Penerapan disiplin kerja pada karyawan PT.Sinetama belum terlaksana dengan baik, 

hal tersebut dapat dilihat dari rasa tanggung jawab, semangat kerja dan rasa saling 

menghargai yang masih terkesan ragu-ragu, walaupun tingkat kehadiran dan jam 

kerja mengalami peningkatan yang cukup baik.  

2. Tanggapan karyawan PT.Sinetama terhadap penerapan disiplin yang dilakukan oleh 

perusahaan tidak sesuai dengan keinginan individu karyawan, hal tersebut 

dikarenakan adanya kebijakan-kebijakan perusahaan yang belum terpenuhi sehingga 

karyawan memperlihatkan sikap loyalitasnya yang pasif dalam bekerja di perusahaan 

tersebut. 

3. Kebijakan tentang disiplin kerja yang ada pada perusahaan kurang dapat diterapkan 

oleh karyawan, hal tersebut disebabkan kurangnya komunikasi antara karyawan 

dengan perusahaan mengenai apa yang karyawan inginkan dan perusahaan butuhkan. 
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5.2. Saran 

 Berdasarkan hasil observasi yang didapat, bahwa ada dua kekurangan di 

perusahaan dalam menerapkan disiplin kerja, yaitu:  

1. Pengintegrasian  

 Adalah kegiatan menyatupadankan keinginan karyawan dan kepentingan 

perusahaan agar tercipta kerja sama yang serasi serta saling menguntungkan. 

Jadi, pengintegrasian merupakan hal yang sangat penting dan menjadi salah satu kunci 

untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan sehingga 

memberikan kepuasan kepada semua pihak, karyawan dapat memenuhi kebutuhannya 

dan demikian pula perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu memperhatikan hal-hal 

yang berhubungan dengan keinginan karyawan dan kebutuhanan perusahaan, sebaiknya 

dibuat buku panduan yang jelas dan mudah dimengerti oleh semua pihak dalam hal 

pengintegrasian sehingga semua pihak yang ada didalam  perusahaan dapat menjalankan 

kerjasama yang baik demi terwujudnya keinginan bersama. Dengan demikian Perusahaan 

memperoleh manfaat dan karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil pekerjaannya.  

2. Komunikasi 

 Dalam mengkomunikasikan sesuatu harus berdasarkan kepada prinsip dan metode 

yang mapan. Metode adalah suatu cara pendekatan dan pemecahan masalah yang 

berdasarkan analisis ilmu pengetahuan. Perusahaan hendaknya terbuka serta mendorong 

partisipasi dan keberanian para bawahan untuk menyampaikan pendapat serta keluhan-

keluhan. Hal ini akan tercipta dengan memanfaatkan komunikasi dua arah, formal atau 

informal, vertikal maupun horizontal, sehingga terdapat saling pengertian dan 

penghayatan mengenai kebijakan yang diambil. Semakin besar kemauan melebur 
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kepentingan dan keinginan anggota perusahaan, semakin baik hubungan antar manusia 

didalam perusahaan tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Jika hubungan antar 

manusia dalam perusahaan berjalan baik dan serasi, maka tujuan bersama akan lebih 

mudah dicapai dengan hasil yang lebih memuaskan. Oleh karena itu perusahaan perlu 

memperhatikan dan memperbaiki kembali komunikasi yang baik dan jelas antara atasan 

dengan bawahan ataupun sebaliknya serta adanya umpan balik yang positif dan 

penjelasan-penjelasan tentang hal-hal yang belum dipahami, sehingga tercipta pertukaran 

gagasan atau ide-ide secara kooperatif untuk membantu memecahkan masalah bersama. 

3. Dari pemikiran diatas tentang masukan mengenai buku panduan yang jelas dan 

komunikasi yang parlu diperbaiki, menjadi bahan masukan bagi pengaplikasian 

pengetahuan teori sebagai bentuk kontribusi teori dalam prakteknya. 
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