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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1. Kesimpulan 

a.  Company Productivity 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang telah dilakukan serta 

toeri yang mendasari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat company productivity sebelum berbentuk Persero memiliki rata-rata 

sebesar 378,508. Selama periode yang diteliti tingkat produktivitas tahun 

1991, 1992, dan 1993 mengalami fluktuasi turun dan naik. Pada tahun 1992 

tingkat company productivity menurun karena perusahaan memperoleh jumlah 

subsidi yang menurun dari tahun sebelumnya, pada tahun 1993 tingkat 

company productivity meningkat kembali karena jumlah subsidi yang 

diperoleh oleh perusahaan meningkat dari tahun sebelumnya.  

2. Tingkat company productivity setelah berbentuk Persero memiliki rata-rata 

sebesar 615,270. Rata-rata ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan company 

productivity sebelum berbentuk Persero. Tahun 1995, 1996, dan 1997 

company productivity selalu mengalami peningkatan.  

3. Bila dibandingkan dengan tingkat company productivity sebelum berbentuk 

Persero, tingkat company productivity sesudah berbentuk Persero lebih tinggi 

secara signifikan. Hal tersebut didukung oleh pengujian hipotesis dan 

perhitungan statistik dimana diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel untuk 

company productivity, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas 

sesudah berbentuk Persero lebih tinggi secara signifikan dari tingkat 

produktivitas sebelum berbentuk Persero. 

 

b.  Employee Productivity 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang telah dilakukan serta 

toeri yang mendasari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat employee productivity sebelum berbentuk Persero memiliki rata-rata 

sebesar 283,192. Pada tahun 1991, 1992, dan 1993 tingkat  terus meningkat 
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setiap tahunnya, hal ini disebabkan perusahaan memperoleh jumlah 

pendapatan yang meningkat setiap tahunnya, dan juga pengaruh dari 

berkurangnya jumlah karyawan setiap tahun.  

2. Employee productivity setelah berbentuk Persero memiliki rata-rata sebesar 

663,214, dimana setiap tahunnya employee productivity perusahaan terus 

meningkat, terutama pada tahun 1997 karena pada tahun tersebut perusahaan 

memperoleh jumlah pendapatan yang tertinggi dan juga mengalami penurunan 

jumlah karyawan.  

3. Pada tingkat employee productivity sesudah berbentuk Persero lebih tinggi 

secara signifikan bila dibandingkan dengan tingkat employee productivity 

sebelum berbentuk Persero. Hal tersebut didukung oleh pengujian hipotesis 

dan perhitungan statistik dimana diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel 

untuk employee productivity, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat 

produktivitas sesudah berbentuk Persero lebih tinggi secara signifikan dari 

tingkat produktivitas sebelum berbentuk Persero. 

 

c. Asset Productivity 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan yang telah dilakukan serta 

toeri yang mendasari penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rata-rata untuk tingkat produktivitas asset sebelum berbentuk Persero adalah 

sebesar 74,290, tahun 1991, 1992, dan 1993 juga mengalami kenaikan disetiap 

tahunnya. 

2. Untuk asset productivity setelah berbentuk Persero memiliki rata-rata sebesar 

397,035, jumlah ini jauh di atas asset productivity sebelum berbentuk persero, 

walaupun pada tahun 1997 asset productivity mengalami penurunan menjadi 

341,358. 

3. Asset productivity walaupun terdapat penurunan produktivitas pada tahun 

1997, tetapi tingkat asset productivity sesudah berbentuk Persero secara 

keseluruhan lebih tinggi bila dibandingkan dengan tingkat asset productivity 

sebelum berbentuk Persero. Hal tersebut didukung oleh pengujian hipotesis 

dan perhitungan statistik dimana diperoleh t hitung lebih besar dari t tabel 
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untuk asset productivity, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat produktivitas 

sesudah berbentuk Persero lebih tinggi secara signifikan dari tingkat 

produktivitas sebelum berbentuk Persero. 

 

5.2. Saran 

 Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba untuk 

memberikan saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang 

berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu : 

1. Saran bagi perusahaan : 

a. Peneliti menyarankan perusahaan agar menyajikan perhitungan 

produktivitas perusahaan, tenaga kerja, maupun asset setiap tahunnya, 

sebagai salah satu faktor untuk mengetahui kinerja mereke (dalam hal ini 

kinerja dari perusahaan, karyawan, maupun asset perusahaan) dan 

perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan dapat segera diantisipasi. 

b. Menyarankan agar perusahaan terus melakukan pengembangan-

pengembangan terhadap sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki agar               

PT. PLN (Persero) dapat terus menjaga keunggulannya. Hal ini perlu 

dilakukan mengingat dunia bisnis berkembang sangat pesat dimana 

keunggulan yang dimiliki tidak akan berlangsung lama jika tidak 

dilakukan pengembangan-pengembangan lainnya. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti tentang produktivitas 

dengan berbagai input dan melihat pengaruhnya terhadap profitabilitas 

perusahaan. Hal ini dimaksudkan agara dapat terlihat nilai tambah dari 

masing-masing input dan bagaimana pengaruhnya terhadap profitabilitas dan 

kelangsungan perusahaan. 

 


