
 

 

 

V.1 Simpulan dan saran 

V.1.1 Simpulan 

BAB V 

Kesimpulan Dan Saran 

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, yang telah dilakukan 

dengan menggunakan software SmartPLS 3.2.9, mengenai pengaruh antara 

motivasi, pengembangan karir, dan jam kerja fleksibel terhadap disipin kerja 

PT Karunia Usaha Mujur Kota Depok, maka kesimpulan dari penelitian yang 

dilakukan yaitu: 

1. Dari hasil pengujian dan pembahasan, motivasi tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap disiplin kerja di PT Karunia Usaha Mujur. Dalam hal ini 

tinggi atau rendahnya motivasi karyawan tidak akan mempengaruhi 

disiplin kerja karyawan pada perusahaan tersebut 

2. Dari hasil pengujian dan pembahasan, pengembangan karir berpengaruh 

secara parsial terhadap disiplin kerja di PT Karunia Usaha Mujur. Dalam 

hal ini berarti, apabila perusahaan dan karyawan memiliki pengembangan 

karir yang kuat dan baik maka akan meningkatkan disiplin kerja di 

perusahaan tersebut. 

3. Dari hasil pengujian dan pembahasan, jam kerja fleksibel berpengaruh 

secara parsial terhadap disiplin kerja di PT Karunia Usaha Mujur. Dalam 

hal ini berarti, apabila perusahaan dan karyawan memiliki jam kerja 

fleksibel yang kuat dan baik maka akan meningkatkan disiplin kerja di 

perusahaan tersebut. 

4. Dari hasil pengujian dan pembahasan, motivasi, pengembangan karir dan 

jam kerja fleksibel berpengaruh secara simultan terhadap disiplin kerja di 

PT Karunia Usaha Mujur. Artinya bahwa motivasi, pengembangan karir 

dan jam kerja fleksibel secara bersam-sama mampu memberi pengaruh 

terhadap disiplin kerja di perusahaan tersebut. Jika secara bersama-sama, 

motivasi, pengembangan karir dan jam kerja fleksibel mampu berjalan 

baik, kuat dan lancar maka akan dapat memberi peningkatan pada disiplin 

kerja di perusahaan tersebut. 
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V.1.2 Saran 

 
1 Bagi perusahaan 

Diharapkan perusahaan PT Karunia Usaha Mujur dalam mendorong disiplin 

kerja dapat memperhatikan terkait pengembangan karir, perusahaan perlu 

memahami keinginan karyawan mereka dalam jenjang karirnya agar tetap 

berkembang, perusahaan dapat memberikan konsultasi konsultasi kepada 

karyawan setiap beberapa periode untuk mengukur kelayakan keterampilan 

mereka dengan apa yang mereka inginkan untuk jenjang karir mereka. 

Selain itu perusahaan juga perlu meningkatkan motivasi karyawan mereka 

untuk menciptakan disiplin yang tinggi maka perusahaan dapat 

melakukannya dengan mempertimbangkan pada faktor fasilitas kerja yang 

menunjang pekerjaan agar mereka dapat bekerja lebih nyaman dan mudah. 

Jam kerja fleksibel diperusahaan juga sudah cukup baik dengan adanya 

kebebasan para pegawai dalam menentukan waktu libur mereka, waktu 

libur mereka jika ada permasalahan yang tidak dapat dihindarkan 

perusahaan bisa terus mempertahankan hal ini atau juga bisa melakukan 

diskusi dengan para pekerja untuk mengetahui apakah jam kerja yang 

diberikan sudah sesuai atau belum. 

2 Bagi akademisi 

Bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti menggunakan variabel disiplin 

kerja sebagai variabel dependen dapat mengunakan variabel lain untuk 

variabel independen untuk menambah keberagaman penelitian. Penelitian 

berikutnya juga dapat memperbaharui jumlah populasi penelitian agar hasil 

lebih akurat 
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