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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jabarkan 

pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di home industri roti monasqu Gilang. 

Pelatihan kerja yang diberikan home industri roti monasqu Gilang telah baik 

hal ini dapat dilihat dari segi tujuan pelatihan sesuai dengan tujuan home 

industri, instruksi/pelatih, materi pelatihan, metode pelatihan sangat 

mendukung kegiatan pelatihan kerja, serta peserta pelatihan yang 

bersemangat mengikutinya, hal tersebut mendukung untuk meningkatkan 

kinerja yang ada di home industri roti monasqu Gilang. Bahkan semua 

karyawan setuju untuk meningkatkan kegiatan pelatihan kerja tersebut 

dalam hal instruktur atau pelatih untuk mencapai tujuan dari home industri 

roti monasqu Gilang. 

2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa disiplin kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di home industri roti monasqu Gilang. 

Disiplin kerja yang diberikan home industri monasqu Gilang telah baik hal 

ini dapat dilihat dari segi kehadiran, ketaatan, tanggung jawab, 

kewaspadaan, serta bekerja etis para karyawan yang semakin tinggi, dengan 

begitu dapat dipastikan nantinya akan meningkatkan kinerja para karyawan 

di home industri roti monasqu Gilang yang nantinya juga akan 
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meningkatkan produksi yang dihasilkan.Bahkan semua karyawan setuju 

untuk meningkatkan kedisplinan kerja tersebut khususnya disiplin dalam hal 

kehadiran karyawan. 

3. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di home industri roti monasqu Gilang. 

kepuasan kerja yang diberikan home industri roti monasqu Gilang telah baik 

hal ini dapat dilihat dari segi gaji karyawan, promosi jabatan, rekjan kerja 

atasan, serta pekerjaan itu sendiri, hal tersebut tentunya mendukung untuk 

meningkatkan kinerja yang ada di home industri roti monasqu Gilang. 

Bahkan semua karyawan setuju terhadap pekerjaan yang dia peroleh, sebab 

penempatan kerja sesuai dengan keterampilan kerja para karyawan. 

4. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan kerja serta disiplin 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di home industri 

roti monasqu Gilang. pelatihan kerja dan disiplin kerja yang diberikan home 

industri roti monasqu Gilang telah baik. Dilihat dari segi kuantitas, kualitas 

serta ketepatan waktu dalam berproduksi roti sesuai dengan apa yang 

diharapkan home industri, serta efektivitas dan kehadiran karyawan 

mendukung dalam meningkatkan kinerjanya para karyawan di home 

industri roti monasqu Gilang. Bahkan semua karyawan setuju untuk 

meningkatkan kegiatan pelatihan kerja serta disiplin kerja tersebut tertutama 

dalam hal ketepatan waktu guna untuk mencapai target produksi yang 

diinginkan home industri roti monasqu Gilang. 
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B. Saran 

a. Bagi Perusahaan 

Telah diketahui bahwa pelatihan kerja dan disiplin kerja merupakan salah 

faktor untuk meningkatkan kinerja karyawan. Diharapkan untuk terus 

menerapkan dan mengembangkan pelatihan kerja serta disiplin kerja, 

sehingga adanya kepuasan kerja yang dapa membuat kinerja para karyawan 

tentunya akan meningkat. Dengan semakin meningkatnya kinerja karyawan 

tentunya akan semakin meningkat pula produk yang akan dipasarkan.   

b. Bagi Akademik 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan keilmuan 

dibidang ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya manusianya. Namun 

peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalah hal kajian teori-teori 

yang mendukung penelitian, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan yang 

lebih mendalam agar hasil yang diberikan bisa sesuai dengan kondisi yang 

sesungguhnya. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian 

selanjutnya khususnya dalam hal sumber daya manusianya. Peneliti 

menghimbau untuk penelitian selanjutnya agar mengunakan variabel yang 

lebih banyak dan variatif untuk lebih mengetahui faktor apa saja yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. Peneliti menyadari dalam penelitian ini 

masih banyak keterbatasan dan juga kekurangan, sehingga perlu adanya 

penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.  

 

 


