
BAB V

PENUTUP

5.1.1. Pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan PT. Ardend Adhikara Pandita, dibuktikan dengan perhitungan uji t

menunjukkan bahwa variabel pelatihan kerja mempunyai nilai signifikan sebesar

0,018 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa pelatihan kerja secara parsial atau

sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan,

sehingga hipotesis H1 diterima.

5.1.2. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan PT. Ardend Adhikara Pandita, dibuktikan dengan perhitungan uji t

menunjukkan bahwa variabel pelatihan kerja mempunyai nilai signifikan sebesar

0,000 < 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi secara parsial

atau sendiri-sendiri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

karyawan, sehingga hipotesis H2 diterima.

5.1.3. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan

PT. Ardend Adhikara Pandita, dibuktikan dengan perhitungan uji t menunjukkan

bahwa variabel pelatihan kerja mempunyai nilai signifikan sebesar 0,023 < 0,05,

maka dapat disimpulkan bahwa kompensasi secara parsial atau sendiri-sendiri

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga

hipotesis H3 diterima.
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5.1.4. Pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan PT. Ardend Adhikara Pandita, budaya organisasi berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Ardend Adhikara Pandita, dan

kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT.

Ardend Adhikara Pandita, sehingga Hipotesis H4 diterima.
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5.2. Keterbatasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini telah diupayakan semaksimal mungkin, tetapi masih

ada keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian yaitu:

5.2.1. Penelitian ini terbatas dalam melakukan observasi, wawancara, dan

pengambilan data mengingat saat mulai penelitian terjadi pandemi Covid-19

sehingga proses penelitian dilakukan secara online.

5.3. Saran

Peneliti menyadari masih terdapat keterbatasan yang muncul dalam pelaksanaan

penelitian ini oleh karena itu hasil penelitian ini masih belum dapat dikatakan

sempurna, namun demikiandiharapkan dapat memberikan kontribusi. Berdasarkan

hasil penelitian ini terdapat beberpa hal yag dapat dilakukan lebih lanjut antara

lain:

5.3.1. Bagi Pembaca

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait

dengan sumber daya manusia terutama tentang pengaruh variabel pelatihan kerja,

budaya organisasi dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Khususnya yang

berminat untuk mengetahu lebih jauh mengenai sumber daya manusia (melakukan

penelitian) maka perlu modifikasi variabel-variabel independen baik menambah

variabel atau menambah time series datanya, sehingga akan lebih objektif dan

bervariasi dalam melakukan penelitian.
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5.3.2. Bagi Akademis

Penulis mengharapkan terdapat penelitian selanjutnya yang membahas tentang

pelatihan kerja, budaya organisasi, dan kompensasi dalam upaya meningkatkan

kinerja karyawan dengan dikaji dari sudut pandang yang berbeda, sehingga

penelitian ini tidak berhenti sampai disini, karena hasil penelitian ini dapat

digunakan sebagai panduan untuk berbagai program Manajemen Sumber Daya

Manusia seperti pengembangan karyawan, kinerja karyawan dan lain sebagainya.

5.3.3. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapakan perusahaan menyadari pentingnya SDM bagi

kelangsungan hidup dan demi menciptakan keunggulan sumber daya manusia

yang kompetitif serta berkulitas di dalam perusahaan sehingga bisa memberikan

perhatian yang cukup besar pada aspek pengelolaan sumber daya manusia, karena

ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas akan sangat tergantung pada

sejauh mana pengelolaan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan

tersebut. Pengelolaan SDM terutama dalam hal pelatihan kerja, budaya organisasi

dan kompensasi di PT. Ardend Adhikara Pandita sebaiknya masih perlu

dikembangkan lagi sehingga karyawan mempunyai skill berupa ilmu dan norma-

norma yang bisa diterapkan sebagai budaya organisasi di dalam perusahaan.

93


	PENGARUH PELATIHAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN KO
	PENGARUH PELATIHAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI DAN K
	HALAMAN PERSETUJUAN 
	HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
	HALAMAN KEASLIAN PENELITIAN
	HALAMAN PERSEMBAHAN
	KATA PENGANTAR
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	ABSTRAK
	BAB I
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Rumusan Masalah
	Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan s
	1.3.Tujuan Penelitian
	Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat dike
	1.4.Manfaat Penelitian
	Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan 

	BAB II
	2.1Teori yang relevan
	2.3.Hipotesis
	2.4.Kerangka Pikir Penelitian
	Gambar 1.1. Kerangka Pikir Penelitian

	BAB III
	3.1. Jenis Penelitian
	3.2. Lokasi Penelitan
	3.3. Populasi dan Sampel
	3.3.1. Populasi
	3.3.2. Metode Pengambilan Sampel

	3.4.Sumber Data
	3.4.1.Data Primer
	3.4.2.Data Sekunder

	3.5.Teknik Pengumpulan Data
	3.5.1.Metode Pengumpulan Data
	3.5.2.Alat Pengumpulan Data

	3.6.Variabel penelitian dan Definisi Operasional 
	3.6.1.Variabel Penelitian
	3.6.2.Definisi Operasional

	3.7.Uji Instrumen Pengumpulan Data 
	3.7.1.Uji Validitas
	3.7.2.Uji Reliabilitas

	3.8.Teknik Analisis Data
	3.8.1.Analisis Kualitatif
	3.8.2.Analisis Kuantitatif


	BAB IV
	BAB V
	5.3.Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian
	Lampiran 2. Surat Permohonan Pengisian Kuesioner
	Lampiran 3. Hasil Data Skor Variabel Pelatihan Ker
	Lampiran 4. Hasil Data Skor Variabel Budaya Organi
	Lampiran 5. Hasil Data Skor Variabel Kompensasi
	Lampiran 6. Hasil Data Skor Variabel Kinerja Karya
	Lampiran 7. Hasil Data Karakteristik Responden
	Lampiran 8. Hasil Uji Validitas
	Lampiran  9. Hasil Uji Realibilitas 
	Lampiran 10. Hasil Uji Normalitas
	Lampiran 11. Hasil Uji Linearitas
	Lampiran 12. Hasil Uji Multikolonearitas
	Lampiran 13. Hasil Uji Heteroskedastisitas
	Lampiran 14. Hasil Uji Autokorelasi
	Lampiran 15. Hasil Uji Regresi Linear Berganda
	Lampiran 16. Hasil Uji t
	Lampiran 17. Hasil Uji F
	Lampiran 18. Hasil Regresi Berganda – Koefisien De


