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V.  KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat 

diambil adalah sebagai berikut. 

1.  Kedisiplinan karyawan divisi I dan IV PT Laju Perdana Indah masuk kategori 

cukup baik, dimana dimensi waktu kerja dan cara melaksanakan pekerjaan 

sebagian besar karyawan berada pada kategori sedang (cukup baik) dan 

dimensi ketaatan terhadap peraturan masuk dalam kategori baik, serta kinerja 

karyawan divisi I dan IV PT Laju Perdana Indah masuk kategori memenuhi 

harapan (sedang). 

2.  Masa kerja dan suku karyawan divisi I dan IV PT Laju Perdana Indah 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan divisi I dan IV PT Laju Perdana Indah, 

sedangkan umur, pendidikan, dan jabatan karyawan tidak berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

3.  Kedisiplinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan divisi I dan IV PT Laju 

Perdana Indah. 

 

B.  Saran 

Saran yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini sebagai berikut. 

1.  Pada dimensi waktu kerja, indikator ketepatan kedatangan merupakan 

indikator dengan skor terendah, oleh karena itu sebaiknya karyawan yang 
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datang terlambat diberikan teguran selain itu perusahaan dapat menerapkan 

inovasi dengan memberikan alat untuk mengisi kehadiran (finger print) untuk 

karyawan yang diletakkan di areal perkebunan.  Dengan begitu, karyawan 

dapat datang langsung ke kebun tanpa harus ke kantor terlebih dahulu.  Pada 

dimensi cara melaksanakan pekerjaan dan dimensi ketaatan terhadap peraturan 

terdapat indikator dengan skor terendah yaitu indikator jumlah kesalahan dan 

indikator menjaga dan memelihara barang perusahaan.  Sebaiknya perusahaan 

perlu meningkatkan pengawasan dan pengarahan agar jumlah kesalahan dan 

kerusakan barang perusahaan dapat dikurangi. 

2.  Kinerja karyawan divisi I dan IV PT Laju Perdana Indah sudah memenuhi 

harapan (sedang), namun pada dimensi sasaran kerja terdapat indikator dengan 

skor terendah yatu perwatan alat, sebaiknya diperlukan pelatihan dan 

pengarahan kepada karyawan mengenai cara penggunaan dan perawatan alat 

yang baik sehingga alat-alat perusahaan dapat digunakan dengan baik.  Pada 

dimensi behavioural competencies terdapat indikator dengan skor terendah 

yaitu orientasi kepada konsumen, sebaiknya perusahaan memberikan 

pengarahan dan pelatihan kepada karyawan yang bekerja di bidang tersebut 

sehingga hasilnya lebih baik. 

3.  Pada penelitian ini terdapat kelemahan pada pengukuran kinerja yaitu pada 

penilaian indikator produksi tebu per hektar dan efisiensi biaya yang dinilai 

berdasarkan hasil per areal (bukan berdasarkan hasil per individu).  Disarankan 

untuk peneliti lain, jika ingin melakukan pengukuran kinerja sebaiknya 

menambahkan indikator lain yang dapat menggambarkan kinerja karyawan  

secara individu. 


