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BAB V 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis  dapat disimpulkan beberapa hal mengenai 

persepsi karyawan PT. Morinaga Kino Indonesia mengenai sertifikasi 

kompetensi termasuk lembaga-lembaga didalamnya dan Gerakan Nasional 

Indonesia Kompeten (GNIK) 

1. Responden telah mengetahui dan memahami apa yang dimaksud dengan 

sertifikasi kompetensi, responden juga menganggap sertifikasi kompetensi 

itu penting, responden juga menyarankan penggunaan kriteria sertifikasi 

kompetensi sebagai penentu kompetensi karyawan, responden berpendapat 

hanya beberapa pekerjaan yang harus diuji kompetensinya, responden juga 

tertarik mengikuti sertifikasi kompetensi namun di perusahaan tempat 

responden bekerja belum mensyaratkan sertifikasi kompetensi. Responden 

telah mengetahui LSP tetapi belum mengetahui TUK di kota Semarang. 

2. Responden belum mengetahui Gerakan Nasional Indonesia Kompeten 

(GNIK). Responden yang mengetahui mendapatkan informasi tersebut 

dari media masa. Responden akan mengikuti uji sertifikasi kompetensi. 

5.2 Saran 

1. Terkait dengan sumber informasi yang didapatkan responden terkait 

dengan sertifikasi kompetensi, lembaga sertifikasi profesi (LSP), dan 

tempat uji kompetensi yang  mana  responden lebih banyak mendapatkan 

informasi tersebut dari media sosial, ini menunjukkan bahwa sosialisasi 
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yang kurang dari internal perusahaan. Maka sarannya kepada pihak 

perusahaan perlu menyampaikan informasi secara detail tentang 

sertifikasi kompetensi,  LSP dan TUK kepada seluruh karyawannya 

melalui sosialisasi. sosialisasi bisa dilakukan dengan cara membuat 

selebaran lalu dibagikan kepada karyawan atau perusahaan mengundang 

pihak-pihak yang terkait dalam hal ini untuk mengadakan pertemuan 

untuk menjelaskan sertifikasi kompetensi, LSP dan TUK. Saran kepada 

pihak akademisi mungkin perlu mendorong pemerintah agar membuat 

suatu payung hukum yang mengatur bahwa karyawan perlu memiliki 

sertifikat kompetensi sebagai upaya meningkatkan kompetensi sumber 

daya manusia.  

2. Berdasarkan jumlah responden yang pernah mendengar istilah GNIK 

lebih sedikit dari responden yang tidak pernah mendengar istilah GNIK 

artinya responden belum mengenal betul apa itu GNIK. Maka sarannya 

pimpinan mengikuti perkembangan informasi tentang GNIK lalu 

pimpinan mensosialisasikan GNIK kepada karyawan supaya bisa 

dipahami lebih banyak oleh seluruh karyawan. Saranya kepada pihak 

akademisi mungkin bisa bekerja sama dengan karyawan untuk upaya 

pengenalan tentang GNIK bisa dengan mengadakan seminar tentang 

GNIK. 

 

 

 

 

 

 

 

 


