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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan pada 

pelatihan dan kinerja karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY, maka 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Persepsi responden mengenai program pelatihan yang dilaksanakan pada 

PT. PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY menunjukkan bahwa nilai 

total rata-rata skor 3,2 termasuk dalam kategori pelatihan tersebut 

bermanfaat bagi karyawan. 

2. Berdasarkan persepsi responden mengenai kinerja karyawan PT. PLN 

(Persero) Distribusi Jateng & DIY menunjukkan nilai total rata-rata skor 

3,1 yang termasuk dalam kategori yang tinggi.   

3. Pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jateng & DIY. Dengan diperoleh nilai signifikansi t (0,048) < 

nilai α = 0,05 maka variabel pelatihan berpengaruh secara signifikan 

terhadap variabel kinerja karyawan. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran peneliti untuk perusahaan adalah 

sebagai berikut : 

1. Pada variabel pelatihan, indikator pelatih (trainers) memiliki rata-rata skor 

paling rendah yaitu 3.08 namun masih dalam kategori bermanfaat. PT. 

PLN (Persero) Distribusi Jateng & DIY sebaiknya lebih memperhatikan 

dalam memilih pelatih untuk kegiatan pelatihan di PT. PLN (Persero) 

Distribusi Jateng & DIY. Pelatih harus dapat menguasai materi dengan 

baik, dapat menyampaikan dengan sangat jelas dan komunikatif dengan 

para peserta pelatihan. Sehingga dapat membuat peserta pelatihan semakin 

tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pelatihan. 

2. Pada variabel kinerja karyawan, terdapat indikator yang memiliki persepsi 

responden yang masih rendah yaitu pada tingkat kesalahan karyawan 

dalam melakukan pekerjaannya dengan rata-rata skor 2.97. Untuk 

mengatasi tingkat kesalahan karyawan, PT. PLN (Persero) Distribusi 

Jateng & DIY dapat memberikan bimbingan dan pelatihan sesuai dengan 

bidang pekerjaan yang dibutuhkan. Selain itu, tingkat kehadiran karyawan 

juga memiliki persepsi responden yang masih rendah dengan rata-rata skor 

2.95. Untuk mengatasi tingkat kehadiran karyawan tersebut, pemimpin 

sebaiknya lebih tegas terhadap ketidak hadiran karyawan maupun 

karyawan yang terlambat hadir dengan menanyakan alasannya, jika alasan 

tidak relevan maka diberi teguran atau sanksi. 


