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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Hubungan 

Pengembangan Karir Dengan Loyalitas Kerja Karyawan pada PT Polyfin 

Canggih, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran sebagai berikut: 

5.1 Kesimpulan 

1. Pelaksanaan program pengembangan karir di PT Polyfin Canggih dapat 

dikatakan baik, hal ini karena nilai rata-rata sebesar 3,72 yang berada pada 

interval 3,40 – 4,19. Adapun nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah 

sebesar 4,02 yang terdapat pada pernyataan Adapun nilai rata-rata tertinggi 

yang diperoleh adalah sebesar 4.0 yang terdapat pada pernyataan ” Saya 

merasa puas bekerja di perusahaan ini dan saya akan menjaga tingkat 

keberhasilan saya di dalam bekerja untuk kemajuan perusahaan.”, dan 

“Kreatifitas saya dalam bekerja meningkat” sedangkan nilai rata-rata 

terendah yang diperoleh adalah sebesar 3.17 yang terdapat pada 

pernyataan ”Perusahaan selalu mengadakan program diklat untuk menjaga 

keusangan pengetahuan karyawan dan meningkatkan perusahaan.” 

2. Tanggapan karyawan tentang tingkat loyalitas karyawan di PT Polyfin 

Canggih dapat dikatakan tinggi yaitu sebesar 3,61 yang berada pada 

interval 3,40 – 4,19. Adapun nilai rata-rata tertinggi yang diperoleh adalah 

sebesar 3.80 yang terdapat pada pernyataan ”Saya berusaha jujur dalam 

melaksanakan pekerjaaan yang ditugaskan oleh atasan”, sedangkan nilai 

rata-rata terendah yang diperoleh adalah sebesar 3.30 yang terdapat pada 

pernyataan ”Saya sanggup menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya” 

3. Berdasarkan perhitungan uji korelasi maka terdapat hubungan yang kuat 

antara pengembangan karir dengan loyalitas karyawan sebesar 0.792. 

Sedangkan berdasarkan perhitungan uji koefisien determinasi terdapat 
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pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan di PT Polyfin 

Canggih sebesar  62,73%. Hasil uji hipotesis menunjukkan ttabel = 1,701 

dan t hitung = 6,85 berada di daerah penolakan Ho. Hal ini berarti hipotesis 

yang penulis ajukan dapat diterima. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dibahas, maka penulis mencoba 

menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan, diantaranya adalah: 

1. Perusahaan perlu mengadakan program diklat secara kontinyu sebab menurut 

karyawan kurang memberikan pelatihan pada karyawan. Hal ini untuk 

menjaga keusangan pengetahuan dan kualitas kerja karyawan. 

2. Dalam melaksanakan pekerjaan sebaiknya karyawan perlu meningkatkan 

kemampuan dalam melaksanakan pekerjaaan yang ditugaskan oleh atasan, 

dengan demikian karyawan tidak perlu menunggu intruksi dari atasan dan 

maka pelaksanaan kerja pun menjadi semangat. 

 


