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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1       Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pengolahan data, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Disiplin kerja karyawan pada perusahaan perseorangan Mabarroh Cahaya 

Megah di Bandung dapat dikatakan sudah sangat baik, disiplin kerja yang 

diterapkan oleh perusahaan diwujudkan dalam bentuk disiplin preventif, 

disiplin korektif dan disiplin progresif. Disiplin kerja yang menghasilkan 

skor tertinggi sebesar 473. Hal ini berarti karyawan memenuhi 

tanggungjawabnya dengan selalu berusaha untuk masuk kerja. Artinya 

tingkat kedisiplinan karyawan dalam menjaga kehadirannya secara tepat 

waktu sudah sangat baik, kecuali jika karyawan yang bersangkutan benar-

benar sakit. Pernyataan yang menghasilkan skor terendah sebesar 221, 

artinya masih ada sebagian karyawan yang menunda-nunda pekerjaan 

yang seharusnya dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan. 

2. Prestasi kerja karyawan pada perusahaan perseorangan Mabarroh Cahaya 

Megah di Bandung dapat dikatakan sudah sangat baik, hal ini tercermin 

dari kesediaan karyawan untuk bekerja melewati batas waktu normal, jika 

terdapat pekerjaan yang belum selesai dan keinginan karyawan untuk 

mempelajari hal-hal baru pun tinggi. Prestasi kerja yang menghasilkan 

jumlah skor tertinggi sebesar 460. Hal ini berarti karyawan telah 

menunjukkan sikap perilaku yang baik dalam lingkungan pekerjaan. 
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Artinya karyawan selalu berusaha bersikap ramah dengan karyawan lain, 

atasan serta bawahan, sedangkan skor terendah ada pada karyawan merasa 

dapat membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi 

perusahaan yaitu jumlah skor sebesar 394. 

3. Besarnya pengaruh disiplin kerja terhadap prestasi kerja karyawan adalah 

sebesar 22,2% dan kontribusi variabel-variabel lain di luar disiplin kerja 

adalah sebesar 77,8%, seperti kompensasi, lingkungan kerja, kompetensi 

pegawai dan lain-lain. 

 

5.2 Saran    

Berdasarkan kesimpulan yang telah di uraikan diatas, maka dapat 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut :  

1. Disiplin kerja karyawan yang sudah baik penting untuk dipertahankan dan 

ditingkatkan, sedangkan yang kurang baik diperlukan ketegasan aturan dan 

pengawasan agar karyawan mentaati peraturan yang berlaku. 

2. Prestasi kerja karyawan yang belum optimal sebaiknya lebih diberikan 

perhatian dan ditindak lebih lanjut oleh perusahaan dengan cara diberikan 

motivasi. Motivasinya dapat berupa pemberian kompensasi, promosi, 

bonus, hadiah, penghargaan dan lain-lain. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambah variabel bebas pada 

penelitian seperti faktor pelatihan, kompensasi, kepemimpinan, pelatihan 

kerja dan lain-lain. Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperbaiki 

dalam segi metode penelitian, teknik statistik dan sampel penelitian karena 
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masih banyak kelemahan dalam penelitian ini seperti banyak faktor yang 

masih belum diteliti. Disarankan untuk menambah variabel lain yang 

mempengaruhi prestasi kerja untuk penelitian selanjutnya. Penelitian 

selanjutnya juga disarankan menggunakan teknik analisis yang lebih baik 

seperti analisis path untuk variabel independen yang lebih dari satu. Agar 

lebih bisa meminimalisir kesalahan dan melengkapi faktor-faktor apa saja 

yang mempengaruhi prestasi kerja atau faktor dependen lainnya yang 

belum diteliti dari penelitian ini. 
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