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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan diperoleh persamaan 

regresi linier berganda Y =  2,762 + 0,314X1+ 0,516X2+ 0,154X3+ e. 

Artinya adalah apabila pendidikan, pelatihan dan budaya organisasi 

padaPT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru diasumsikan 

bernilai nol (0), maka kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara V 

(Persero) Pekanbaru tetap sebesar 2,762.Jika pendidikan pada PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru mengalami peningkatan 1 

satuan, makakinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) 

Pekanbaru akan mengalami peningkatan sebesar 0,314. Jika pelatihan pada 

PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbarumengalami peningkatan 

1 satuan, maka tingkat kinerja karyawan pada PT Perkebunan Nusantara V 

(Persero) Pekanbaru akan mengalami peningkatan sebesar 0,516.Jika 

budaya organisasi pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru 

mengalami peningkatan 1 satuan, maka tingkat kinerja karyawan pada PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru akan mengalami 

peningkatan sebesar 0,154. 

2. Pengaruh pendidikan terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan 

Nusantara V (Persero) Pekanbarumenunjukan nilai thitung (2,763) > ttabel 

(1,990) dengan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,007 masih 

berada dibawah 0,05, hal ini menunjukan bahwa pendidikan memiliki 
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pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru. 

3. Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada PT Perkebunan 

Nusantara V (Persero) Pekanbarumenunjukan nilai thitung (6,202) > ttabel 

(1,990) dengan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 0,000 masih 

berada dibawah 0,05, hal ini menunjukan bahwa pelatihan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru. 

4. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbarumenunjukan nilai thitung 

(2,714) > ttabel (1,990) dengan nilai signifikasi yang dihasilkan sebesar 

0,008 masih berada dibawah 0,05, hal ini menunjukan bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru. 

5. Dengan demikian diketahui F hitung (95,754) > F tabel (2,72) dengan Sig. 

(0,000) < 0,05. Artinya secara simultan atau bersamaan pendidikan, 

pelatihan dan budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru. 

6. Nilai R sebesar 0,886 atau 88,6% berarti terdapat hubungan antara 

pendidikan, pelatihan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru sebesar 88,6%. 

Nilai R Square sebesar 0,784 atau 78,4% berartipendidikan, pelatihan dan 

budaya organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan pada PT 
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Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru sebesarsementara sisanya 

21,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam 

penelitian ini. 

6.2 Saran  

1. Sebaiknya PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru dalam 

meningkatkan pengetahuan karyawan mengenai pekerjaan yang 

dibebankan dengan mengadakan kegiatan pendidikan kepada karyawannya 

sehingga menambah pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankan. 

2. Dalam meningkatkan kemampuan karyawan dalam memanfaatkan fasilitas 

seperti peralatan dalam menunjang penyelesaian pekerjaan, sebaiknya PT 

Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru memberikan pelatihan 

dalam menggunakan peralatan pendukung dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

3. Manajemen PT Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru harus selalu 

menjaga budaya yang telah terbentuk, sehingga budaya yang ada dapat 

memberikan dorongan kepada karyawan lebih giat lagi dalam 

melaksanakan pekerjaan yang dibebankan kepadanya dan meningkatkan 

kinerja yang akan dihasilkan. 

4. Untuk peneliti selanjutnya hendaklah lebih mengembangkan penelitian 

dengan menggunakan analisis data yang berbeda serta menambah jumlah 

variabel variabel yang lainnya sehingga menghasilkan penelitian yang 

lebih baik lagi. 


