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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Setelah penulis menguraikan pengaruh pendidikan da pelatihan, 

penempatan kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT. Surya Agrolika 

Reksa Sai Basau Kuantan Singingi. berdasarkan hasil analisis dan pembahasan 

yang dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

6.1.1 Berdasarkan uji t (parsial) yang dilakukan untuk melihat pengaruh 

masing-masing variabel  pengaruh pendidikan da pelatihan, 

penempatan kerja terhadap produktivitas karyawan pada PT. Surya 

Agrolika Reksa Sai Basau Kuantan Singingi, yaitu:  

a. Variabel pendidikan dan pelatihan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap produktivitas hal ini dibuktikan dengan uji t. 

Yang mana nilai t hitung > t tabel (2,465>1,990) dan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,016<0,05) nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,623 menunjukan bahwa tingkat hubungan 

pendidikan dan pelatihan dengan produktivita karyawan kuat.  

b. Variabel penempatan karyawan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap produktivitas hal ini dibuktikan dengan uji t. 

Yang mana nilai t hitung > t tabel (10,858>1,990) dan tingkat 

signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,768menunjukan bahwa tingkat hubungan 

penempatan karyawan dengan produktivita karyawan kuat.  
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Dari ketiga faktor tersebut yang paling dominan pengaruhnya terhadap 

produktivitas karywan adalah variabel penempatan karyawan. Hasil dari regresi 

linear berganda menunjukan Y=1,598+0,199X1+0,927X2+e. Faktor penempatan 

kerja memberikan kontribusi paling besar yaitu sebesar 0,927 dibandingkan 

dengan variabel pendidikan dan pelatihan. Dan dari hasil koefisien tingkat 

hubungan penempatan kerja yang paling kuat yaitu 0,785 bandingkan dengan 

variabel pendidikan dan pelatihan.  

 

6.2 Saran  

Berdasarkan data dan informasi yang didapat oleh penulis maka penulois 

hendak menyampaikan saran-saran kepada pihak yang terkait. 

6.2.1 Bagi Peneliti 

Pnelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran dan 

acuan untuk lebih baik dalam melakukan penelitian lain. Hasil 

penelitian menunjukkan pendidikan pelatihan dan penempatan kerja 

berpengaruh positif terhadap produktivitas karyawan.  

6.2.2 Bagi Penelitian Mendatang 

Pada penelitian kali ini menguji pengaruh pendidikan pelatihan dan 

penempatan kerja terhadap produktivitas karyawan. Diharapkan 

selanjutnya dapat mengembangkan teori-teori yang telah 

dipergunakan dan menggunakan teori-teoi yang lebih baik.   

6.2.3 Bagi Persahaan 

a) Perusahan dapat lebih baik meningkatkan penempatan, program 

pendidikan pelatihan secara teratur dan menjdikannya sebagai 
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agenda tahunan agar mampu meningkatkan produktivitas 

karyawan shingga karyawan dapat bekerja secara maksimal. 

b) Perusahaan harus tepat dalam menempatkan karyawan pada 

posisi yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta latar 

belakang pendidikan karyawan, sehingga dapat menghindari 

kesalahan-kesalahan karyawan dalam bekerja pada bidang-

bidang tertentu. 

 


