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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pendidikan dan pelatihan 

terhadap produktivitas kinerja karyawan pada bab sebelumnya, maka penulis 

dapat menarik semimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil penelitian, variabel pendidikan yang telah 

dilakukan dengan menggunakan analisis linear berganda didapatkan 

hasil bahwa pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Produktivitas Karyawan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Kendari. Berdasarkan hasil uji F output SPSS didapatkan nilai F 

sebesar  0,176 dengan tingkat signifikansi 0,840. Dengan demikian, 

nilai signifikansi lebih ecil dari 0,05 atau 5% (0,000 < 0,05). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa variabel Pendidikan (X1) dan Variabel 

Pelatihan jika diuji secara bersamaan berpengaruh secara sgnifikan 

terhadap Produktivitas Kinerja Karyawan pad PT. Bank Muamalat 

Indonesia Cabang Kendari  

2. Berdasarkan hasil penelitian, variabel pelatihan yang telah dilakukan 

dengan menggunakan analisis linear berganda didapatkan hasil bahwa 

Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produktivitas 

Kinerja Karyawan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang 

Kendari. Hasil uji Koefisien Determinasi (R2) nilai Adjusted R 

Square pada penelitian ini yaitu sebesar -0,074 hasil ini berarti 74% 
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variabel bebas pendidikan dan pelatihan pada penelitian ini. Sisanya 

26% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Bagi Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait “Pengaruh Pendidikan 

dan Pelatihan Terhadap Produktivitas Kinerja Karyawan pada PT. 

Bank Muamalat Indonesia Cabang Kendari. Sebaiknya pihak HRD 

atau stakeholder yang berhubungan langsung dengan bidang 

perekrutan karyawan seyogyanya lebih inovatif lagi kedepannya 

mengadakan program training atau Basic Training tentang prosedur 

operasional dunia perbankan guna meningkatkan performa karyawan 

nantinya sehingga mampu mencapai tujuannya yakni menjadi Bank 

Syariah pertama terbaik khususnya di Sulawesi Tenggara. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan faktor-faktor 

lain seperti proses rekrutmen karyawan untuk mengukur 

pelatihan serta kinerja karyawan. 

b. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kuisioner atau 

angket dalam mengumpulkan data. Menurut penulis, penelitian 

ini akan lebih sempurna apabila data yang digunakan lebih 

banyak untuk mendukung penelitian ini. Maka lebih baiknya jika 
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peneliti selanjutnya yang akan meneliti serupa dengan penelitian 

ini perlu melakukan penelitian dengan data yang banyak dan 

variabel yang banyak. 

  


