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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

1. Hubungan karyawan yang terjadi pada PTPN VIII Kebun Teh Goalpara 

Kabupaten Sukabumi dinilai kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari media 

komunikasi internal di perusahaan yang terjadi sehingga koordinasi dan 

penerimaan informasi di perusahaan menjadi kurang baik. Hubungan karywan 

merupakan faktor yang mempengaruhi karyawan dalam bekerja, hal ini 

menjadikan kurang baiknya pencapaian perusahaan. 

2.  Kedisiplinan Kerja pada PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi 

belum begitu efektif, Hal ini bisa dilihat dari sanksi/hukuman yang berada 

diperusahaan, meski sudah ada peraturan di perusahaan tetapi karyawan masih 

banyak yang melanggar peraturan tersebut pada saat bekerja. 

 3. PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi dalam kinerja karyawan 

sejauh ini masih terbilang memiliki sumber daya manusia yang cukup baik 

terutama karyawan di bagian pengolahan dan teknik, meski terjadinya 

penurunan kinerja karyawan selama tiga bulan terakhir. Namun, karyawan 

masih lambat pada saat bekerja dan tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, dan hal ini menjadikan perusahaan mengalami kerugian.
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4.  Hubungan Karyawan dan Kedisiplinan Kerja terhadap  Kinerja karyawan PTPN 

VIII Kebun Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan. Hal tersebut bisa disimpulkan setelah pengujian hipotesis dan hal-hal 

lain yang mempengaruhi kinerja karyawan pada PTPN VIII Kebun Teh 

Goalpara Kabupaten Sukabumi yang tidak diteliti dalam penelitian ini..  

5.2 Saran 

1. PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi harus lebih 

memperhatikan hubungan karyawan yang terjadi di perusahaan, karena 

hubungan karyawan ini akan menentukan baik tidaknya komunikasi yang secara 

tidak langsung berdampak terhadap kinerja karyawan yang dicapai karyawan, 

terutama media komunikasi internal di perusahaan harus lebih diperhatikan dan 

lebih baik lagi, sehingga tujuan dari perusahaan akan tercapai dengan baik.  

2. PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi harus lebih 

memperhatikan kedisiplinan kerja yang terjadi pada karyawannya secara 

keseluruhan, dapat terlihat dari jawaban responden mengenai kedisiplinan kerja 

yang dimana sanksi/hukuman yang telah ditetapkan perusahaan tetapi masih ada 

karyawan yang melakukan tindakan indipliner. Hal ini harus diperhatikan agar 

kedisiplinan kerja karyawan akan lebih baik lagi. Ketika perusahaan bisa 

memperbaiki dan mampu meminimalisir karyawan yang tidak disiplin, maka 

tentu akan baik untuk perusahaan dan karyawan pun akan semakin disiplin 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

3. PTPN VIII Kebun Teh Goalpara Kabupaten Sukabumi harus memperhatikan 

efektivitas pekerjaan, yang tercermin dari  kinerja karyawan khususnya di bagian 
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teknik dan pengolahan yang mereka miliki. Terlihat pada jawaban responden, 

permasalahan ada pada karyawan yang terlambatnya dalam menyelesaikan 

pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Hal ini harus diatasi dengan baik, mungkin dengan cara selalu 

memperhatikan dan memberikan koordinasi agar karyawan menyelesaikan tugas 

teapt waktu. Seiring dengan hal itu, perusahaan pun harus bisa memberi saran 

dan masukan kepada karyawan agar mereka menyelesaikan tugas dan 

pekerjaannya tanpa harus menunggu lama perintah. Kinerja karyawan 

merupakan faktor utama bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Seperti 

terlihat pada tiga bulan terakhir ini, terjadi penurunan  kinerja karyawan 

meskipun tidak begitu besar namun tetap perusahaan harus bisa mengetahui apa 

penyebab menurunnya kinerja karyawan pada PTPN VIII Kebun Teh Goalpara 

Kabupaten Sukabumi. Karena semakin baik kinerja karyawan yang dimiliki 

perusahaan, akan semakin dekat tercapainya kinerja karyawan yang optimal.  

 

 

 

 


