
BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara Simultan (Uji F), Faktor-faktor disiplin kerja karyawan yang

meliputi Taladan Pimpinan, Balas Jasa, Waskat dan Sanksi Hukuman

secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap disiplin Kerja

Karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Sei Kencana

Kabupaten Kampar. Hal ini dapat dilihat dari hasil F hitung (15,573) > F

tabel (2,016) dengan Sig. (0,000) < 0,05.

2. Pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen

berdasarkan Uji t yang dilakukan adalah:

a. Teladan Pimpinan (X1)

Berdasarkan statistik t hitung sebesar 3,951 > t tabel sebesar 1,990

dengan koefisien 0,516 dan Sig. (0,000) < 0,05 Maka H1 diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa Teladan Pimpinan secara signifikan

berpengaruh positif terhadap disiplin kerja.

b. Balas Jasa (X2)

Berdasarkan statistik t hitung sebesar -2,403 < t tabel sebesar 1,990

dengan koefisien -0,318 dan Sig. (0,019) < 0,05 maka H2 ditolak. Hasil

ini menunjukkan bahwa Balas Jasa secara signifikan tidak terlalu



berpengaruh terhadap disiplin kerja. Dengan asumsi bahwa karyawan

menganggap balas jasa yang diberikan perusahaan terhadap mereka

masih belum sesuai, ketidaksesuaian balas jasa tersebut disebabkan

oleh terjadinya penurunan produksi karet dan kelapa sawit selama

beberapa tahun terakhir.

c. Pengawasan Melekat (Waskat) (X3)

Berdasarkan statistik t hitung sebesar 3,975 > t tabel sebesar 1,990

dengan koefisien 0,482 dan Sig. (0,000) < 0,05 maka H3 diterima.

Hasil ini menunjukkan bahwa waskat secara signifikan berpengaruh

positif terhadap disiplin kerja.

d. Sanksi Hukuman (X4)

Berdasarkan statistik t hitung sebesar 0,945 < t tabel sebesar 1,990

dengan koefisien 0,117 dan Sig. (0,347) > 0,05 maka H4 ditolak. Hasil

ini menunjukkan bahwa sanksi hukuman secara signifikan tidak

berpengaruh positif terhadap disiplin kerja. Hal ini disebabkan karena

pada perusahaan PTPN V Kebun Sei Kencana Sanksi Hukuman yang

telah ditetapkan perusahaan masih belum dimengerti oleh para

karyawannya. Sehingga karyawan masih banyak yang melanggar

peraturan perusahaan.

3. Nilai R2 (Koefisien Determinasi) sebesar 0,438 (43,8%) artinya dugaan

dari keempat variabel sebesar 43,8% variabel independent mempengaruhi

variabel dependent. Sebesar 56,2% dipengaruhi faktor-faktor lain yang

tidak diteliti dalam penelitian ini.



4. Dari keempat variabel bebas tersebut, variabel teladan pimpinan dan

waskat memiliki pengaruh positif, sedangkan variabel balas jasa tidak

berpengaruh positif, dan variabel sanksi hukuman tidak berpengaruh

secara signifikan terhadap disiplin kerja karyawan pada PT. Perkebunan

Nusantara V kebun Sei Kencana.

5. Kebijakan Perusahaan dalam meningkatkan disiplin kerja adalah dengan

memberikan reward bagi karyawan yang berdedikasi tinggi dan

memberikan hukuman bagi karyawan yang melanggar peraturan.

6.2 Saran

Setelah melihat hasil dalam penelitian ini, maka penulis memberikan

saran yang harus dipertimbangkan untuk kemajuan perusahaan adalah

sebagai berikut:

1. Besarnya pengaruh balas jasa terhadap disiplin kerja karyawan

merupakan masalah bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus

mampu meningkatkan kesejahteraan karyawan agar terpenuhinya

kebutuhan karyawan dengan meningkatkan bonus bagi karyawan yang

berdedikasi tinggi dan berprestasi di perusahaan sehingga karyawan

dapat termotivasi lagi dalam bekerja.

2. Masih adanya karyawan yang tidak memahami sanksi yang telah

diberikan saat melakukan kesalahan dan sanksi yang diberikan hanya

diputuskan saat karyawan melakukan kesalahan berarti masih ada

karyawan yang tidak mengatahui sanksi-sanksi yang berlaku

diperusahaan. Oleh karena itu sanksi yang diberikan kepada karyawan

sebaiknya jelas dan harus adil serta dapat dipahami oleh setiap

karyawan.


