
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 

sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Disiplin kerja karyawan Karangsetra Waterland Bandung dikategorikan sangat baik 

dan tinggi dengan rata-rata penilaian sebesar 3,65 berada pada interval 3,41 – 4,19. 

Penilaian tertinggi terdapat pada pernyataan “ tidak pernah datang terlambat “ 

dengan penilaian rata-rata sebesar 3,92. Jadi secara keseluruhan karyawan memiliki 

disiplin kerja yang sangat baik dan tinggi. 

 

2. Kinerja Karyawan Karangsetra Waterland berada pada kategori tinggi. Penilaian 

tertinggi terdapat pada pernyataan “ mampu menyelesaikan pekerjaan yang 

diberikan “ dengan penilaian rata-rata sebesar 3,71. Jadi kinerja karyawan yang 

ada di Karangsetra Waterland Bandung lebih memiliki kemampuan dan keinginan 

penuh dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

 

3. Besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 35.88% 

dan sisanya 64.12% dipengaruhi oleh faktor lainya yang tidak diteliti oleh 

penulis seperti kompetensi, pengembangan, pelatihan dan lain-lain. 

 

 

 

 

 



5.2      Saran 

1. Menurut penulis, pimpinan perlu memperhatikan karyawannya dalam hal 

pengerjaan tugas yang diberikan kepada karyawannya. Karena dilihat dari hasil 

penelitian terdapat hasil yang terendah dalam indikator disiplin kerja yaitu “ 

mengerjakan tugas pekerjaaan sesuai dengan waktu yang ditentukan” sebagian 

besar karyawan terlalu mengganggap mudah pekerjaan yang diberikan dan 

kurang memiliki rasa tanggung jawab atas tugas yang diberikan oleh pimpinan. 

Jadi pimpinan perlu meningkatan pemantauan pada saat jam kerja karyawan 

yang telah ditentukan oleh perusahaan, agar karyawan dapat memanfaatkan 

waktu sebaik mungkin pada saat mengerjakan suatu pekerjaan yang diberikan 

oleh pemimpin.      

 

2. Sebaiknya seluruh karyawan Karang Setra Waterland Bandung lebih 

mengutamakan hadir, karena kehadiran salah satu faktor penting dalam suatu 

kegiatan organisasi. Kehadiran dapat berkontribusi terhadap jalannya suatu 

perusahaaan. Karena menurut penulis kinerja karyawan  yang ada di Karang 

Setra Waterland Bandung terdapat indikator kinerja karyawan  terendah yaitu 

mengenai kehadiran. Jadi bagian dari personalia perusahaan perlu 

memperhatikan absensi atau kehadiran karyawan Karang Setra Waterland 

Bandung.   

 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan prediktor lain selain disiplin 

kerja dalam memprediksi kinerja karyawan atau menggunakan prediktor yang 

lebih banyak sehingga kinerja karyawan dapat lebih terjelaskan. 

 

 


