
97 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh melalui 

penyebaran kuisioner kepada 30 orang responden mengenai pengaruh Pelatihan  

terhadap Kinerja Karyawan di PT. Rifansi Dwi Putra Duri Riau, maka penulis dapat 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tanggapan karyawan mengenai Pelatihan  di PT. Rifansi Dwi Putra Duri Riau 

dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor yang diperoleh atas 

jawaban kuisioner responden yaitu sebesar 1436 dimana angka tersebut berada 

pada rentang antara 1092 - 1428 yang menunjukkan kriteria baik. Artinya 

Pelatihan di PT. Rifansi Dwi Putra Duri Riau menurut responden berada dalam 

kondisi baik berdasarkan dengan penilaian dimensi isi pelatihan, metode 

pelatihan, keterampilan instruktur, lama waktu pelatihan dan fasilitas pelatihan. 

2. Tanggapan karyawan mengenai Kinerja Karyawan di PT. Rifansi Dwi Putra Duri 

Riau dapat dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah skor yang diperoleh 

atas jawaban kuisioner responden yaitu sebesar 1646 dimana angka tersebut 

berada pada rentang antara 1632 -2016 yang menunjukkan kriteria baik. Artinya 

Kinerja Karyawan di PT. Rifansi Dwi Putra Duri Riau menurut responden berada 

dalam kondisi baik berdasarkan dengan penilaian dimensi kualifikasi pekerjaan, 
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berkaitan dalam pekerjaan, orientasi pekerjaan, dewasa dan bergaul dengan 

efektif.  

3. Pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Karyawan  di 

PT. Rifansi Dwi Putra Duri Riau hal tersebut terbukti berdasarkan pengujian 

dengan menggunakan uji t (t test) yaitu t-hitung > t-tabel (4.335 > 2,045) dan 

besaran pengaruh variabel Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan  yaitu sebesar 

40.20%, sedangkan sisanya 59.80% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan analisis penelitian di atas, maka penulis mencoba 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Kepada pihak atau direksi dari PT. Rifansi Dwi Putra Duri Riau, berdasarkan 

dalam ulasan Pelatihan dengan dimensi isi pelatihan, metode pelatihan, 

keterampilan instruktur, lama waktu pelatihan dan fasilitas pelatihan, walaupun 

secara keseluruhan baik akan tetapi  pada dimensi isi pelatihan banyak responden 

menyatakan tidak setuju mengenai isi atau program pelatihan yang diberikan 

perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab saya  oleh karena itu 

diharapkan agar PT. Rifansi Dwi Putra Duri Riau untuk lebih memperhatikan isi 

atau program pelatihan yang diberikan perusahaan, guna lebih meningkatkan 

kembali kinerja karyawan. 

2. Sebaiknya pihak atau direksi dari PT. Rifansi Dwi Putra Duri Riau dapat 

memperhatikan atau mengevaluasi Kinerja Karyawan dengan dimensi kualifikasi 
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pekerjaan, berkaitan dalam pekerjaan, orientasi pekerjaan, dewasa dan bergaul 

dengan efektif, guna lebih meningkatkan Kinerja Karyawan yang tinggi yang 

dapat membawa kemajuan pada perusahaan. 

3. Kepada pihak atau direksi dari PT. Rifansi Dwi Putra Duri Riau, berdasarkan 

hasil pengujian hipotesis hasilnya pelatihan mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan oleh karena itu diharapkan agar PT. Rifansi Dwi Putra 

Duri Riau untuk lebih intens mengadakan pelatihan yang efektif, guna lebih 

meningkatkan kembali kinerja karyawan. 

 


