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BAB VI

PENUTUP

Akhir dari pada penelitian ini adalah pemberian kesimpulan dan saran

yang relavan (sesuai) dengan hasil yang telah di teliti. Pada penelitian yang

berjudul: Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kedisiplinan

Karyawan Pada Swalayan Ranggon Jaya Mart Di Bangkinang. Ada enam

variabile dalam penelitian ini yaitu: Variabel dependen (Kedisiplinan

Karyawan) dan variabel independen variabel Tujuan dan Kemampuan (X1),

Vaariabel Kepemimpinan (X2), variabel Kompensasi (X3), Variabel Sanksi

Hukum (X4) dan Variabel Pengawasasn (X5). Berdasarkan hasil penelitian

yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan

beberapa hal sebagai berikut:

6.1.Kesimpulan

6.1.1. Setelah dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi disiplin kerja karyawan pada Swalayan Ranggon Jaya

Mart, maka diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin

kerja karyawan tersebut adalah tujuan dan kemampuan, kepemimpinan,

kompensasi, sanksi hukum, dan pengawasan.

6.1.2. Dalam penelitian ini terdapat lima variabel bebas dan satu variabel

terikat, adapun variabel bebasnya adalah tujuan dan kemampuan,

kepemimpinan, kompensasi, sanksi hukum, dan pengawasan. Sedangkan

untuk variabel terikatnya adalah Disiplin kerja. Setelah diteliti ternyata
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variabel bebas dalam penelitian ini secara bersamaan berpengaruh

terhadap Disiplin kerja pada Ranggon Jaya Mart Bangkinang ini.

6.1.3. Dari penelitian yang dilakukan, ditemukan juga bahwa dari kelima

varaiabel bebas yang diteliti, maka yang memiliki pengaruh yang paling

besar adalah variabel kepemimpinan, hal ini menunjukkan bahwa

pemimpin adalah contoh yang menjadi inspirasi bagi para bawahannya

untuk berdisiplin kerja. Sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh

Hasibuan.

6.1.4. Berdasarkan hasil koefisien regresi linear berganda, maka dapat

diketahui bahwa dari ke lima variabel tersebut, hanya empat variabel

yang memiliki pengaruh yang positif. Sedangkan untuk variabel tujuan

dan kemampuan tidak memiliki pengaruh yang positif. Hal ini harus

menjadi perhatian yang lebih dari perusahaan untuk lebih meningkatkan

disiplin kerja dari karyawan yang ada pada Ranggon Jaya Mart tersebut.

6.1.5. Berdasarkan hasil uji validitas di atas, diperoleh hasil bahwa item

data dalam penelitian ini adalah valid.

6.1.6. Berdasarkan uji releabilitas, maka diperoleh nilai cronbach’s alpha

(α) masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliable.

6.2.Saran

Ada pengaruh signifikan dari variabel-variabel kepemimpinan, kompensasi

sanksi hukum, dan pengawasan terhadap disiplin kerja pada Ranggon Jaya Mart.

Namun ada satu vasiabel yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan

terhadap disiplin kerja karyawan pada Ranggon Jaya Mart Bangkinang,
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adapun variabel itu adalah tujuan dan kemampuan. Oleh sebab itu,ada

beberapa hal yang dapat penulis sarankan kepada perusahaan dan kepada

peneliti yang akan datang. Adapun saran penulis adalah:

6.2.1. Mengenai masalah tujuan dan kemampuan, perusahaan haruslah

selalu mengarahkan karyawannya untuk dapat secara bersama-sama

mengerti dan memahami tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh

perusahaan, sehingga karyawan bisa menyatukan tujuan mereka demi

tercapainya tujuan perusahaan.

6.2.2. Mengenai kepemimpinan, setelah melihat hasil penelitian yang

penulis lakukan, maka penulis dapat menyarankan kepada perusahaan agar

selalu mencari seorang pemimpin yang bisa menyatu dengan karyawan.

Karena kedekatan pemimpin dengan karyawan ini akan mempermudah

seorang pemimpin untuk mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan

perusahaan.

6.2.3. Mengenai masalah kompensasi, untuk kompensasi ini penulis bisa

menyarankan kepada perusahaan agar apabila ada masalah tentang

kompensasi, supaya bisa membicarakan dan bermusyawarah untuk

mencari solusi seberapa besar kompensasi yang diinginkan oleh

perusahaan, tentu saja dengan memperhatikan kemampuan untuk

membayar kompensasi dari perusahaan tersebut. Sehingga para karyawan

merasa senang untuk bekerja dan kedisiplinan karyawan akan tercapai

dengan sendirinya. Namun untuk saat ini karyawan merasa kompensasi
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yang mereka terima dari perusahaan sudah sesusai dengan apa yang

mereka harapkan.

6.2.4. Masalah sanksi hukum. Perusahaan haruslah selalu memperhatikan

kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh karyawan dan mencarikan

solusi untuk mencegah kesalahan tersebut. Selain itu perusahan haruslah

selalu adil dalam menetapkan peraturan-peraturan yang ada dalam

perusahaan, sehingga karyawan merasakan keadilan dan kedisiplinan

karyawan akan tercapai dengan sendirinya.

6.2.5. Mengenai masalah pengawasan. Perusahaan haruslah selalu

mengawasi dan mengontrol kedisiplinan dari karyawan, selain itu

pengawas jangan hanya bertugas untuk mengawasi saja, namun lebih

kepada memberikan arahan dan mencari solusi atas permasalahan kerja

yang dihadapi oleh karyawan.

6.2.6. Kepada peneliti yang akan datang diharapkan agar melakukan

penelitian tentang kedisiplinan karyawan, dengan mencari variabel-

variabel yang lain. Atau menambahkan variabel yang ada dalam penelitian

ini. Sehingga kesempurnaan pengetahuan tentang hal-hal yang

mempengaruhi disiplin kerja akan lebih bagus.


