
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai pelaksanaan 

disiplin kerja pada PT. TEXFIBRE INDONESIA Purwakarta, dapat diambil 

kesimpulan atas identifikasi masalah sebagai berikut: 

1. Dengan adanya peraturan yang dibuat oleh perusahaan, dengan secara 

tidak langsung perusahaan telah menegakkan disiplin kerja pada karyawan 

dan sebagai karyawan berkewajiban untuk mentaati dan mematuhi 

peraturan tersebut. Salah satu peraturan yang harus ditaati adalah: 

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 telah dilakukan oleh penulis maka dapat 

disimpulkan bahwa pelaksanaan disiplin kerja pada PT. TEXFIBRE 

INDONESIA  ini dapat dikatakan cukup baik, pelaksanaan disiplin kerja 

pada PT. TEXFIBRE INDONESIA semua telah diatur di dalam 

kesepakatan kerja bersama. Apabila karyawan melanggar disiplin kerja 

maka akan diberikan hukuman atau sanksi. Setiap perusahaan mengalami 

kendala-kendala yang harus dihadapi begitu juga dengan PT. TEXFIBRE 

INDONESIA. Adapun kendala-kendala yang menjadi penghambat dari 

pelaksanaan disiplin kerja pada PT. TEXFIBRE INDONESIA adalah : 

- Tidak melaksanakan standar kerja yang telah dibuat 

- Masih adanya penyimpangan-penyimpangan kecil  

- Kehadiran (absensi) 

- Keterlambatan 

- Ketidakjujuran 

 



3 Cara mengatasi kendala-kendala di PT. TEXFIBRE INDONESIA adalah 

dengan cara memberikan pengarahan kepada seluruh karyawan, agar 

seluruh karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya tidak menyimpang 

dari peraturan perusahaan yang telah ditetapkan. Apabila karyawan 

ataupun pimpinan yang menemukan karyawan yang tidak disiplin 

langsung ditegur dan mengajari cara yang benar. Apabila dalam sanksi-

sanksi tersebut masih tidak ada perubahan maka perusahaan langsung 

memberikan peringatan tegas sesuai dengan KKB (Kesepakatan Kerja 

Bersama). 

Adapun jenis hukuman atau sanksi yang diberikan PT. TEXFIBRE 

INDONESIA untuk mengajarkan kepada seluruh karyawan agar saling 

menghormati terhadap peraturan - peraturan yang berlaku serta mengajarkan 

tentang hak dan kewajiban seorang karyawan, guna menghasilkan sumber daya 

manusia yang memiliki produkivitas tinggi. 

  

5.2 Saran 

 Dengan tidak bermaksud untuk melangkahi wewenang perusahaan dan 

dengan pengetahuan yang terbatas, penulis akan mencoba memberikan saran-

saran yang berkaitan dengan pelaksanaan disiplin kerja karyawan, yang 

bermaksud untuk memberikan masukan kepada perusahaan yaitu: 

1. Diperlukan tindakan tegas untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 

para pegawai PT. TEXFIBRE INDONESIA. 

2. Hubungan baik antara atasan dan bawahan harus dijaga untuk menjalin 

komunikasi yang lebih baik agar mengoptimalkan disiplin kerja. 

3. Diperlukan adanya penanaman kesadaran diri dari para pegawai untuk 

lebih disiplin dalam bekerja. 

4. PT. TEXFIBRE INDONESIA memberikan penghargaan kepada karyawan 

yang berprestasi agar memotivasi karyawan lainnya. 

 

 

 


