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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitain yang berjudul peran pelatihan dan 

pengembangan dalam meminimalkan kesalahan kinerja karyawan pada PT. 

BPR Artha Huda Abadi Margoyoso Pati dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran pelatihan dan pengembangan karyawan pada PT. BPR Artha Huda 

Abadi Pati sangat membantu sekali bagi perusahaan. Adapun hasil dari 

peran pelatihan dan pengembangan karyawan yaitu yang mulanya banyak 

melakukan kesalahan terkait ketidak mampuan dalam memasukkan data 

keuangan dari nasabah kini dengan adanya pelatihan sudah semakin baik 

dan minim terjadi kesalahan, yang biasanya membutuhkan orang lain 

untuk membantu melakukan pekerjaanya sekarang sudah bisa mandiri, dan 

mulanya karyawan kurang mengerti tentang teknologi komputerisasi 

sekarang mereka sudah pada bisa menggunakan teknologi komputerisasi 

seperti mengetik, edit, dan menyimpan data penting perusahaan, sehingga 

sekali lagi dengan adanya peran pelatihan dan pengembangan karyawan 

ini mampu menyelesaikan masalah yang ditimbulkan oleh karyawan 

bagian admin dalam melakukan pekerjaanya di perusahaan PT. BPR Artha 

Huda Abadi Pati. 

2. Bahwa tingkat keberhasilan pelatihan dan pengembangan untuk 

mengurangi kesalahan kinerja admin pada PT. BPR Artha Huda Abadi 

Margoyoso Pati sudah terbukti. Keberhasilan pelatihan dan pengembangan 

karyawan antara lain para karyawan mampu membuat program kerja baru 

dan berhasil menyelesaikan masalah sendiri manakala terjadi problem 

solving pada pekerjaannya. Kemudian karyawan mampu menyelesaikan 

pekerjaannya sesuai dengan target yang diberikan perusahaan dengan 

adanya jadwal kerja yang tersusun rapi, lalu karyawan bagian admin sudah 

tidak melakukan kesalahan lagi dengan mentaati dan menjalankan aturan 

yang sudah dibuat oleh perusahaan sehingga tingkat keberhasilan pelatihan 
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dan pengembangan karyawan mampu menjadikan cara efektif dalam 

mengurangi permasalahan dan kesalahan kerja pada PT. BPR Artha Huda 

Abadi Margoyoso Pati. 

 

B. Saran-Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis dapat memberikan saran-saran 

Kepada  PT. BPR Artha Huda Abadi Margoyoso Pati untuk bahan evaluasi 

dalam peran pelatihan dan pengembangan dalam meminimalkan kesalahan 

kinerja karyawan antara lain: 

1. Lebih sering dan konsisten dalam melakukan pelatihan dan pengembangan 

rutin sebulan sekali juga selalu mengevaluasi dari kegiatan tersebut untuk 

menciptakan karyawan yang lebih professional dalam melakukan 

pekerjaanya sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam bekerja. 

2. Menjalankan peraturan perusahaan dan menekankan karyawan untuk 

mematuhi peraturan yang ada agar tercipta kedisiplinan dalam melakukan 

pekerjaannya. 

3. Menjalankan tugas dan fungsi manajerial yang bagus dalam mengelola 

Sumber Daya Manusia (SDM) karyawan. 

 

C. Keterbatasan Penelitian 

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 

penelitian ini, meliputi: 

1. Cakupan penelitian ini masih terbatas, hanya dalam peran pelatihan dan 

pengembangan dalam meminimalkan kesalahan kinerja karyawan pada PT. 

BPR Artha Huda Abadi Margoyoso Pati dan belum kepada seluruh 

karyawan. 

2. Adanya  keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga sehingga membuat 

penelitian ini kurang maksimal. 

3. Keterbatasan pengetahuan peneliti, literatur, dan pencarian data dalam 

membuat skripsi ini mungkin ada kekurangan, sehingga diharapkan untuk 
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peneliti selanjutnya mampu melengkapi kekurangan dan 

menyempurnakannya dengan lebih baik. 

 

D. Penutup 

Alhamdulilah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah  

melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya dari awal pengerjaan 

skripsi hingga saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi 

ini yang berjudul “Peran Pelatihan Dan Pengembangan Dalam Meminimalkan 

Kesalahan Kinerja Karyawan Pada PT. BPR Artha Huda Abadi Margoyoso 

Pati”. 

Harapan penulis semoga penelitian skripsi ini dapat memberikan manfaat 

bagi diri pribadi dan pembaca pada umumnya, khususnya bagi PT. BPR Artha 

Huda Abadi Margoyoso Pati yang mana bisa membantu dalam mengevalusi 

dan menyelesaikan permasalahan dalam mengurangi kesalahan kinerja admin. 

Penulis membutuhkan kritik, saran, seta masukan, dan solusi yang membangun 

untuk penyempurnaan skripsi ini yang bersifat konstruktif serta masuk akal. 

Sebagai penutup, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan 

dalam penulisan ini.  

Ahir kata penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga senantiasa mendapat 

balasan kebaikan dari Allah SWT, Dzat Azza Wajalla…Amin Ya Rabbal 

Alamin. Wallahul muafiq illa aqwamittoriq wassalamu’alaikum 

warahmatullahi wabarakatuh… 

 

 


