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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pnelitian yang telah penulis lakukan, maka peneliti dapat 

mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan pelatihan karyawan di PT. 

Sanwa Parts Indonesia bagian produksi masuk dalam kategori cukup dalam 

pelaksanaan pelatihan. Hal tersebut dilihat dari perhitungan yang didapat, skor 

rata-rata variabel pelatihan 3,34 yang termasuk dalam kategori ”cukup” hal 

tersebut diukur dari dimensi pelatihan antara lain: reaction, learning, behavior 

dan result. Melihat dari skor rata-rata tiap dimensi pelatihan, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pelaksanaan pelatihan di PT. Sanwa Parts Indonesia 

mendapatkan reaksi yang baik dari para pesertanya, hal ini dapat dilihat dari 

skor rata-rata terbesar dari dimensi result dengan skor rata-rata 3,52. Artinya 

karyawan PT. Sanwa Parts Indonesia mendapatkan reaksi yang baik dari 

pelaihan yang dilaksanakan, dengan indikator (1) meningkatkan kualitas 

produksi yang memenuhi standar, (2) menngkatkan kinerja karyawan PT. 

Sanwa Parts Indonesia. 

2. Kinerja karyawan di PT. Sanwa Parts Indonesia yang dilihat dari dimensi 

kuantitas dari hasil, kualitas dari hasil, ketepatan waktu dari hasil, kehadiran 

dan kerja sama, penelaian tersebut didapat dari hasil perhitungan yaitu skor 

rata-rata kinerja karyawan adalah sebesar 3,39 yang termasuk dalam kategori 
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”cukup”. Artinya kinerja karyawan di PT. Sanwa Parts Indonesia berkinerja 

cukup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bagi perusahaan. Kinerja 

karyawan paling tinggi berada pada dimensi kerja sama dengan skor rata-rata 

3,73. Artinya kinerja karywan paling tinggi nilainya adalah dala dimensi kerja 

sama dengan indikator: (1) kerjasama dengna rekan kerja satu tim (2) kerja 

sama dengan atasan. 

3. Terdapat pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja karyawan yaitu sebesar 

0,489 atau sebesar 48,9%. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh yang cukup erat antara pelatihan terhadap kinerja karyawan di PT. 

Sanwa Parts Indonesia bagian produksi. Berdasakan hasil dari uji-t diperoleh 

nilai t hitung 9.688>1.984 dengan demikian Ho ditolak dan ha diterima, 

artinya terdapat pengaruh antara pelatihan terhadap kinerja karyawan PT. 

Sanwa Parts Indonesia bagian Produksi. 

 

5.2 Saran 

Dari hasil analisis dan pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, 

maka saran-saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. PT. Sanwa Parts Indonesia telah melaksanakan pelatihan yang cukup baik 

kepada para karyawannya, khususnya kepada para karyawan bagian produksi, 

pelatiha-pelatihan diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kompetensi 

tenaga karyawan sehingga karyawan lebih mampu meningkatkan kinerjanya 

dalam rangka memenihi target dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 
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Disarankan kepada pimpinan perusahaan PT. Sanwa Parts Indonesia agar 

dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja karyawan, dengan melakukan 

pelatihan guna dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap 

kepada karyawan di masa yang akan datang. Diharapkan juga untuk 

kedepannya pelaksanaan pelatihan kepada karyawan PT. Sanwa Parts 

Indonesia khususnya bagian produksi dapat mempertahankan sistem pelatihan 

yang sudah baik dan meninjau kembali beberapa sistem pelatihan yang belum 

berjalan secara optimal. Diantaranya: 

a. Terus-menerus melakukan evaluasi pada pelaksanaan pelatihan dan 

dijadikan sebagai dasar untuk memperbaiki pelaksanaan pelatihan 

kedepannya, seperti materi pelatihan yang lebih efektif disesuaikan dengan 

kebutuhan karywan dalam mendukung aktifitas kinerjanya, metode 

pelatihan yang mudah diikuti dan dimengerti bagi karyawan, perbaikan 

pada insfrastruktur pelatihan dan instruktur pelatih yang lebih kompeten 

sehingga mampu mendukung terselenggaranya pelatihan yang lebih 

efektif. Perbaikan pada pelatihan tersebut harus dilaksanakan terus-

menerus oleh organisasi PT. Sanwa Parts Indonesia sehingga diharapkan 

dapat dirasakan manfaat yang lebih besar baik bagi setiap individu 

maupun organisasi yang bersangkutan. 

b. Dapat ditingkatkan dalam hal intensitas waktu pelaksanaan pelathan yang 

lebih rutin dan memberikan kesempatan yang merata kepada karyawan 

agar kemampuan yang dimiliki karyawan tidak mengalami kesenjangan. 
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c. Pemilihan karyawan sebagai peserta pelatihan diupayakan untuk lebih 

efektif dan tepat sasaran disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan 

karyawan, kekurangan kinerja, prestasi kerja yang dimiliki karyawan, 

karena hal tersebut akan berdampak pada hasil pelatihan yang lebih 

maksimal. 

2. Kinerja karyawan PT. Sanwa Parts Indonesia dirasa telah berjalan cukup baik 

dalam rangka memenuhi target yang telah ditetapkan perusahaan, kinerja 

karyawan turut dipengaruhi oleh pelaksanaan pelatihan yang telah diberikan 

kepada karyawan bagian produksi, karena melalui pelatihan dapat 

meningkatkan kompetensi karyawan berupa peningkatan pengetahuan, 

keterampilan dan perbaikan pada sikap sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Namun kinerja karywan 

PT. Sanwa Parts Indonesia bagian produksi yang termasuk dalam kategori 

cukup baik, tetap harus dipantau dan lebih ditingkatkan lagi guna menghadapi 

perkembangan pengetahuan, teknologi, serta dinamika lingkungan yang selalu 

berubah, oleh karena itu kinerja karyawan dituntut mampu mengimbangi 

perubahan sehingga karyawan mampu memberikan pengaruh positif terhadap 

perusahaan. Disarankan pula agar dalam meningkatkan kinerja karyawan 

maka perlunya memperhatikan masalah kompetensi karyawan, khususnya 

yang berkaitan dengan keterampilan kerja pegawai dalam menangani setiap 

pekerjaan yang diberikan. 

3. Selanjutnya dilihat dari hasil perhitungan kofisien determinasi menunjukan 

pelatihan memberkan pengaruh sebesar 40,1% terhadap kinerja, sedangkan 
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sisanya sebesar 59,9% yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Organisasi 

PT. Sanwa Parts Indonesia bisa memperhatikan faktor-faktor lainnya diluar 

pelatihan yang mampu mempengaruhi kinerja karyawn, misalnya kemampuan 

kerja, kepuasan kerja, motivasi dsb. Sehingga menghasilakan produktivitas 

yang semakin baik dan tercapainya tujun perusahaan. 

4. Jika skripsi ini dijadikan bahan referensi disarankan lebih baik dikaji kembali, 

karena peneliti sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga 

kemungkinan saran dan kesimpulan masih banyak kelemahan, mengingat 

kemampuan peneliti yang masih kurang karena baru pertama kali melakukan 

penelitian. 
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