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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1.Hasil analisis H1 didapatkan hasil ada pengaruh disiplin kerja (X1) terhadap 

efektivitas kerja karyawan PT. PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY. Hal ini 

berarti semakin baik disiplin kerja, maka efektivitas kerja karyawan akan 

semakin meningkat. 

2.Hasil analisis H2 didapatkan hasil ada pengaruh etos kerja (X2) terhadap 

efektivitas kerja karyawan PT.PLN (PERSERO) di Jateng dan DIY. Hal ini 

berarti semakin baik etos kerja, maka efektivitas kerja karyawan akan semakin 

meningkat. 

3.Hasil analisis H3 didapatkan bahwa variabel etos kerja (X2) lebih dominan 

berpengaruh daripada disiplin kerja (X2). Hal ini berarti variabel yang lebih 

dominan mempengaruhi adalah etos kerja. 

5.2. Implikasi 

   Penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas kerja karyawan 

dipengaruhi oleh disiplin kerja dan etos kerja. Oleh karena itu sebagai 

implikasi,  untuk mencapai efektifitas kerja karyawan PT. PLN (Persero) di 
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Jateng dan DIYdiperlukan disiplin kerja dan etos kerjayang tinggi. Disiplin 

kerja dan etos kerja itu sangat penting keberadaannya dalam kelangsungan 

hidup organisasi. 

   Manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Perkembangan usaha dan organisasi perusahaan sangatlah bergantung dengan 

adanya etos kerja dan disiplin kerja yang baik yang dimiliki oleh perusahaan. 

Disiplin kerja dan etos kerja karyawan tinggi sangat berpengaruh dalam 

efektivitas kerja  dan dapat meningkatkan kerja yang lebih baik lagi sehingga 

apa yang di cita-citakan suatu perusahaan dapat terealisasikan dengan baik 

sesuai dengan tujuan perusahaan atau organisasi tersebut. 

5.3. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas tersebut maka disampaikan beberapa 

saran yang sehubungan dengan penelitian ini yang kiranya dapat berguna baik 

bagi perusahaan dan penelitian di masa yang akan datang. Adapun sarang 

yang disampaikan sebagai berikut : 

1. PT.PLN (PERSERO) di Jateng dan DIYagar lebih meningkatkan dan 

mempertahankan etos kerja dan disiplin kerja yang sudah baik, 

mengingat etos kerja dan disiplin kerja sangat penting keberadaannya 
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dalam kelangsungan hidup perusahan. 

2. Perlu penelitian lanjutan untuk mengetahui faktor-faktor lain yang 

dapat mempengaruhi efektifitas kerja karyawandi PT.PLN 

(PERSERO) di Jateng dan DIY. 

3. Penelitian mendatang hendaknya lebih menyempurnakan variabel dan 

instrumen penelitian dengan menggunakan alat ukur dengan indikator 

yang lebih lengkap, sehingga mendapatkan data yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


