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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada 

bab V mengenai Analisis Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Rayon 

Bagan Siapi Api, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Indikator kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api 

terdiri dari 5 indikator yakni : kualitas kerja, ketetapan waktu, inisiatif, 

kapabilitas, dan komunikasi. 

2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa sebagian besar responden 

memberikan tanggapan cukup sesuai kinerja karyawan , dalam artian kinerja 

karyawan pada PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api belum optimal  

dengan yang diharapkan perusahaan, tanggapan ini diberikan dari hasil 

tanggapan responden dan hasil penelitian yang dilakukan. 

3. Dari ke 5 indikator yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

PT. PLN (Persero) Rayon Bagan Siapi api adalah kualitas, kapabilitas dan 

komunikasi. 

 

6.2. Saran – Saran 

  Berdasarkan dari pembahasan dan kesimpulan-kesimpulan yang ada, maka 

untuk memperbaiki penurunan kinerja karyawan pada PT. PLN (Persero) Rayon 

Bagan Siapi api dengan ini penulis menyarankan rekomendasi sebagai berikut 
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1.  Dalam hal peningkatan pencapaian kinerja karyawan, hendaknya PT. PLN 

(Persero) Rayon Bagan Siapi api memberikan motivasi, pelatihan ataupun 

diklat serta memberikan kesempatan kepada karyawan yang memiliki 

pendidikan yang relative rendah untuk dapat melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi dan sesuai dengan spesifikasi pekerjaannya 

sehingga kemampuan yang dimiliki seorang karyawan dapat lebih baik. 

2.  Hendaknya dalam melaksanakan aktivitas sehari – hari PT. PLN (Persero) 

Rayon Bagan Siapi api membangun suasana kerja yang harmonis, kerjasama 

yang baik antara semua komponen yang ada sehingga setiap karyawan 

merasa nyaman dan memiliki gairah kerja yang tinggi yang pada akhirnya 

mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi pula. 

3.  Untuk meningkatkan kinerja karyawan dan menghasilkan pelaksanaan 

pekerjaan yang efektif dan efisien, maka pimpinan hendaknya memajukan 

dan mengembangkan bawahannya, agar dapat memperbaiki dan juga 

mengembangkan sikap keterampilan tingkah laku dan pengetahuan karyawan 

sesuai dengan ketentuan kerja.  

 


