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VI. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan kinerja 

pegawai PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) setelah menerapkan Good 

Corporate Governance (GCG) mengalami peningkatan dengan lebih baik. Hal ini 

dapat dilihat dari jumlah pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, 

kehadiran, dan kemampuan kerjasama yang mengalami peningkatan. 

 

 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai 

berikut:  

1. Manajemen PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) Lampung, harus 

mempertahankan dan lebih meningkatkan penerapan GCG di perusahaan 

melalui pemberian penghargaan pegawai yang mempunyai kinerja yang baik 

atau berprestasi dan hukuman bagi pegawai yang tidak mematuhi peraturan 

atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Pimpinan atau komite audit, seharusnya perlu sosialisasi secara intensif 

terhadap pegawai mengenai penerapan GCG dalam PTPN VII (Persero) 
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Lampung sehingga pegawai memahami akan prinsip GCG yang akan dipakai 

oleh perusahaan. 

3. Kepada pegawai, harus belajar atau diberikan pelatihan khusus tentang prinsip-

prinsip GCG sehingga dalam masa transisi lebih cepat beradaptasi. 

4. Pegawai PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) harus meningkatkan jumlah 

pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan aturan perusahaan, diselesaikan sesuai 

dengan target perusahaan, jumlah pekerjaan yang sesuai dengan jabatan, 

mampu menyelesaikan sejumlah pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan dan pekerjaan yang dilakukan karyawan disesuaikan dengan 

kemampuan (kompetensi) karyawan.  

5. Pegawai PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) harus meningkatkan kualitas 

pekerjaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan, memiliki sedikit 

kesalahan, pekerjaan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, pekerjaan 

memuaskan dan memberikan kontribusi positif untuk perusahaan. 

6. Pegawai PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) harus meningkatkan 

ketepatan waktu bekerja khususnya pekerjaan diselesaikan sesuai dengan 

waktu yang ditetapkan, jarang terjadi penundaan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan, pekerjaan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat, saat 

melakukan pekerjaan karyawan menggunakan waktu seefektif mungkin dan 

ada kesesuaian antara jumlah pekerjaan dengan waktu penyelesaian pekerjaan. 

7. Pegawai PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) harus meningkatkan jumlah 

kehadiran kerja, jika berhalangan karyawan akan memberikan surat izin 

ketidakhadiran, masuk kerja tepat waktu, jarang meninggalkan jam kerja 

semaunya dan pulang kerja sesuai dengan waktu yang ditetapkan. 
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8. Pegawai PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) harus meningkatkan 

kemampuan kerja sama dengan mampu bekerja secara tim dalam 

menyelesaikan pekerjaan, bekerjasama dengan sesama rekan kerja, mampu 

bekerjasama dengan atasan, pekerjaan dilakukan koordinasi yang baik antar 

karyawan dan karyawan bertujuan untuk mencapai kerja yang optimal. 

 


