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KESIMPULAN  

 

Kesimpulan 

Program Pelatihan 

Berdasarkan pengolahan data yang diperoleh dari perusahaan dan kuesioner, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan : 

Program pelatihan yang diadakan oleh PT. Federal International Finance 

Bandung selama ini dilakukan dengan sebaik mungkin. Hal ini dapat dilihat dengan 

adanya respon dari para karyawan yang sebagian besar cenderung menyatakan sangat 

setuju terhadap pentingnya program pelatihan bagi para karyawan. Selain itu, para 

karyawan juga cenderung menyatakan setuju bahwa materi pelatihan yang diberikan 

sesuai dengan tujuan pelatihan tersebut dan berhubungan dengan pekerjaan para 

karyawan di perusahaan dan setiap peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk 

berperan serta dan aktif dalam pelaksanaan program pelatihan tersebut.  

Program pelatihan pada PT. Federal International Finance Bandung juga dapat 

dikatakan baik dengan adanya para pelatih yang memiliki kemampuan dalam 

memberikan pelatihan yang tepat kepada seluruh peserta pelatihan, tersedianya fasilitas 

yang diberikan perusahaan dalam pelaksanaan program pelatihan tersebut sesuai dengan 

kemajuan teknologi dan setiap peserta diberikan kesempatan untuk menggunakan seluruh 

fasilitas yang telah disediakan. 
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Produktivitas Kerja Karyawan 

Berdasarkan pengolahan data yang ada serta pengolahan kuesioner, maka dapat ditarik 

kesimpulan mengenai produktivitas kerja karyawan : 

 Program pelatihan yang diadakan oleh PT. Federal International Finance Bandung dapat 

menambah wawasan dan pengetahuan para karyawan tentang organisasi/perusahaan, 

dapat membantu karyawan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan dan lingkungan 

perusahaan, dapat membantu para karyawan dalam mengatasi kesulitan dalam bekerja 

selama ini, serta dapat memberikan motivasi/dorongan kepada para karyawan dalam 

meningkatkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. 

 

Pengaruh Program Pelatihan Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan pada PT. 

Federal International Finance Bandung 

Berdasarkan pengolahan data yang ada dan kuesioner, maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa : 

Program pelatihan yang diadakan oleh PT. Federal International Finance Bandung 

memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap produktivitas kerja karyawannya. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan analisa korelasi Spearman diperoleh angka 0,76 yang berarti 

hubungan antara program pelatihan dengan produktivitas kerja karyawan sangat kuat 

(sempurna).  

Selain itu, produktivitas kerja karyawan pada PT. Federal International Finance 

Bandung setelah mengikuti program pelatihan juga dapat dilihat dengan tingkat 

kehadiran karyawan yang menghindari bolos dalam bekerja, jam kerja yang tepat, 

karyawan selalu mematuhi peraturan yang berlaku di perusahaan, karyawan termotivasi 
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unutk bekerja dengan baik, semakin terampilnya karyawan dalam melakukan pekerjaan, 

meningkatnya kemampuan dan keahlian yang dimiliki karyawan, pengetahuan karyawan 

tentang organisasi semakin luas, kemampuan karyawan dalam berkomunikasi meningkat, 

karyawan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan 

organisasi, karyawan semakin mantap dalam mempersiapkan diri untuk menduduki 

jabatan yang lebih tinggi, karyawan memiliki kepribadian yang lebih matang serta 

mampu menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dalam pekerjaan dengan baik. 

 


