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  Penutup 

A. Kesimpulan 

     Berdasarkan hasil analisis pembahasan yang dilakukan maka dapat diperoleh  sebagai  

     berikut : 

1. Disiplin Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini ditunjukan  

    dari nilai thitung <ttabel (1.67333< 1.67469 ) dengan signifikan ( 0,2706 > 0,05 ). 

2. Motivasi  Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini  

    ditunjukan dari nilai thitung <ttabel (1.67222 < 1.67469 ) dengan signifikan ( 0,2736 > 0,05 ). 

3.  Pelatihan  Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hal ini  

    ditunjukan dari nilai thitung > ttabel (-1.82111 >- 167469 )  

C. Saran 

     Berdasarkan hasil simpulan di atas tentang pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Kerja,   

     Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT.DIKA Kantor Cabang Palembang.   

     Maka peneliti menyarankan sebagai berikut : 

1.  Dari hasil penelitian diketahui faktor yang mempengaruhi Kinerja Karyawan berasal dari  

     internal maupun eksternal . faktor internal menjadi focus  dan pengawas  bagi manager   

     PT.  DIKA Kantor Cabang Palembang. faktor eksternal  manager harus mengeluarkan  

     kebijakan yang mendukung  Kinerja Karyawannya . 

2.  Bagi peneliti  selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak sehingga  

    dapat menggambarkan populasi secara lebih luas. 
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