
 
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data yang diperoleh 

melalui penyebaran kuesioner kepada 32 orang karyawan mengenai Disiplin kerja 

terhadap Kinerja karyawan di Siete Cafe Bandung, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan disiplin kerja pada Siete Cafe Bandung dapat dikatakan 

sangat baik, karena karyawan Siete telah menjalankan tugasnya dengan 

berdasarkan kepada aturan-aturan disiplin yang dibuat perusahaan. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah skor yang diperoleh atas jawaban kuesioner 

responden yaitu sebesar 1229 dimana angka tersebut berada pada rentang 

antara 1092 – 1428 yang menunjukan kriteria baik. Asrinya Disiplin kerja 

yang diterapkan di Siete Cafe Bandung menurut karyawan berada dalam 

kondisi yang baik. 

2. Tanggapan karyawan mengenai Kinerja pada Siete Cafe Bandung juga 

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

dari jawaban kuesioner yaitu sebesar 1259, dimana angka tersebut berada 

pada rentang 1092 – 1428 yang menunjukan kriteria baik. Artinya, kinerja 

karyawan di Siete Cafe Bandung dinilai baik oleh responden. 

3. Disiplin kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja 

karyawan di Siete Cafe Bandung. Hal tersebut terbukti dari pengujian 

dengan menggunakan uji t (t test) dimana thitung > ttabel (10,920 > 1,697) dan 

besaran pengaruh variabel Disiplin terhadap Kinerja karyawan adalah 

sebesar 79,20%, sedangkan sisanya sebesar 20,80% dipengaruhi oleh 

variabel lainnya. 

 



 
 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis mencoba 

memberikan beberapa saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi 

kemajuan perusahaan. Adapun saran-saran yang penulis ajukan diantara lain : 

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai disiplin kerja terdapat pernyataan 

karyawan Siete mengenai pemberian tugas yang dapat dengan mudah 

ditangani oleh karyawan memiliki nilai paling rendah, sama dengan 

pernyataan karyawan mengenai wajib menggunakan bahasa yang sopan 

saat bekerja memiliki skor nilai yaitu 118. Perusahaan sebaiknya 

menyesuaikan pembagian tugas berdasarkan kemampuan karyawan, untuk 

itulah ada kepala unit, dimana kepala unit harus bisa memahami setiap 

kemampuan bawahannya, selain itu perusahaan juga dapat mengantisipasi 

dengan mengadakan pelatihan bagi karyawan-karyawan baru atau 

pengembangan bagi karyawan lama. Kemudian daripada pernyataan 

mengenai pekerjaan yang sesuai dengan kompeten karyawan, ada juga 

nilai terkecil yang terdapat pada pernyataan mengenai penggunaan bahasa 

yang sopan ketika bekerja. Perusahaan / kepala unit sebaiknya 

memberikan pemahaman secara langsung kepada karyawan bahwa 

penggunaan bahasa yang sopan adalah sesuatu yang baik dilakukan di 

depan konsumen karena menggunakan bahasa yang sopan juga adalah 

bagian dari salah satu pelayanan. 

2. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja terdapat pernyataan 

karyawan Siete perihal kerja lembur, pernyataan ini memiliki skor paling 

rendah dengan nilai 121. Perusahaan / kepala unit sebaiknya memberikan 

tugas tambahan (lembur) sekaligus dengan penghargaan atas kerja keras 

karyawan, sehingga dengan demikian karyawan akan merasa dihargai 

setiap usahanya dan menjadi lebih bersemangat untuk melanjutkan 

pekerjaan. Pada dasarnya seseorang akan merasa termotivasi ketika 

diberikan dorongan atau pengahargaan atas usahanya. 



 
 

3. Siete Cafe Bandung harus dapat mempertahankan serta meningkatkan 

elemen-elemen disiplin kerja yang telah dianggap baik untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya sebagai karyawan Siete cafe. Pahami karyawan lebih lagi, 

karena sesungguhnya salah satu kunci sukses perusahaan terletak pada 

karyawan. Jadikan karyawan sebagai partner, sehingga dengan demikian 

mereka akan merasakan hal “memiliki” dimana mereka akan mau 

bersama-sama membangun perusahaan untuk lebih maju. 

 

 


