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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta pada pembahasan 

Bab IV mengenai pengaruh program pelatihan terhadap kinerja pegawai Bank BJB 

Cabang Tamansari Kota Bandung maka penulis dapat metarik kesimpulan dan 

memberikan saran sebagai masukan perusahaan. 

5.1 Kesmpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai program pelatihan terhadap 

kinerja pegawai Bank BJB Cabang Tamansari Kota Bandung yang telah dibahas serta 

perhitungan-perhitungan statistic yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari data-data yang diperoleh 

dari program pelatihan di Bank BJB Cabang Tamansari Kota Bandung 

adalah 3,774 dengan dikategorikan tinggi secara keseluruhan pada 

interval 3,40 – 4,19. Ini berarti program pelatihan yang dilaksanakan oleh 

Bank BJB Cabang Tamansari Kota Bandung efektif karena materi diklat 

yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pegawai. 

2. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dari data-data yang diperoleh 

dari kinerja pegwai di Bank BJB Cabang Tamansari Kota Bandung 

adalah 3,29 dengan predikat cukup secara keseluruhan berada pada 

interval 2,60 – 3,39. Ini berarti kinerja pegawai Bank BJB Cabang 
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Tamansari Kota Bandung cukup karena pegawai mempunyai kemampuan 

dan menyelesaikan tugas tepat waktu. 

3. Pengaruh program pelatihan terhadap kinerja pegawai Bank BJB Cabang 

Tamansari Kota Bandung berdasarkan hasil perhitungan uji regresi 

sederhan serta penolakan hipotesis maka hasilnya adalah t hitung lebih 

besar dari t tabel (2,173 > 2,011) maka tolak H0 yang berarti bahwa 

terdapat pengaruh program pelatihan terhadap kinerja pegawai Bank BJB 

Cabang Tamansari Kota Bandung. Program pelatihan mempengaruhi 

sebesar 66,42% kinerja Karyawan Bank BJB Cabang Tamansari Kota 

Bandung. Sedangkan sisanya 33,58% dipengaruhi oleh faktor variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Pada bagian akhir ini penulis mengajukan beberapa saran yang dapat 

digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi perusahaan. Adapun saran-

saran yang penulis ajukan antara lain : 

1. Sebaiknya berdasarkan hasil penelitian dari pertanyaan yang diberikan 

dalam kuesioner pertanyaan tentang kualitas instruktur yang belum 

sepenuhnya mampu meningkatkan motivasi kinerja karyawan, sebaiknya 

perusahaan harus lebih selektif dalam memilih seorang instruktur, harus 

benar-benar memiliki kualifikasi yang memadai sesuai bidangnya, 

personal dan kompeten. Selain itu, pendidikan instruktur pun harus benar-
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benar baik untuk melakukan pelatihan, sehingga dapat membangkitkan 

motivasi pegawai untuk bekerja jauh lebih baik lagi. 

2. Sebaiknya berdasarkan hasil penelitian dari pertanyaan yang diberikan di 

dalam kuesioner pertanyaan tentang Saya selalu fokus dalam menjalankan 

tugas sehingga rencana kerja yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai 

dengan rencana, sebaiknya pemimpin perusahaan mengadakan evaluasi 

kerja secara berkala, untuk mengontrol kinerja pegawai apakah sudah 

rencana kerja mereka berjalan sesuai dengan rencana. 

3.  Karena hubungan antara program pelatihan terhadap kinerja pegawai 

bernilai cukup kuat dan berpengaruh. Maka Bank BJB Cabang Tamansari 

Kota Bandung hendaknya harus meningkatkan dan memperhatikan 

program pelatihan yang diberikan kepada pegawai karena diharapkan ini 

dapat meningkatkan kinerja para pegawai yang akan menghasilkan 

kinerja yang bagus dari pegawai tersebut. 


