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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dari hasil pembahasan 

tentang pengaruh pelatihan, pengalaman, dan motivasi kerja terhadap produktivitas 

tenaga kerja industri konveksi di Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten 

Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Gambaran pelatihan di industri konveksi Desa Padasuka menujukan bahwa 

tingkat pelatihannya rendah atau jarang diikuti oleh para tenaga kerja, tingkat 

pengalamannya menunjukan tenaga kerja mempunyai pengalaman kerja 

kurang dari 3 tahun, tingkat motivasi kerjanya menunjukan bahwa tenaga 

kerja di industri konveksi memiliki motivasi kerja yang rendah, dan 

gambaran produktivitas tenaga kerja di industri konveksi  rendah.  

2. Secara simultan pelatihan, pengalaman, dan motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga kerja di Desa Padasuka 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung. 

3. Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja di industi konveksi di Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung. Artinya, semakin tinggi tingkat pelatihan maka akan 

meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri konveksi di Desa Padasuka 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.  

4. Pengalaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas tenaga 

kerja di industi konveksi di Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin 

Kabupaten Bandung. Artinya, semakin tinggi tingkat pengalaman kerja maka 

akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri konveksi di Desa 

Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.  

5. Motivasi kerja  berpengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas 

tenaga kerja di industi konveksi di Desa Padasuka Kecamatan Kutawaringin
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6.  Kabupaten Bandung. Artinya, semakin tinggi tingkat motivasi kerja maka 

akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja industri konveksi di Desa 

Padasuka Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung.  
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5.2 Saran  

1. Para tenaga kerja pada tingkat pelatihan harus semakin ditingkatkan lagi, agar mereka 

memiliki keterampilan yang lebih baik, bermanfaat untuk pekerjaan mereka. Setelah 

mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Desa karyawan diharapkan dapat 

meningkatkan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan output atau mampun 

mencapai target perusahaan. 

2. Para Pekerja harus menambah pengalaman kerjanya, karena dari pengalaman tersebut 

tenaga kerja bisa terus belajar dan meningkatkan keterampilannya dalam menyelesaikan 

pembuatan pakaian. Sehingga pada akhinya produktivitas tenaga kerja akan semakin 

meningkat.    

3. Motivasi memegang peran penting dalam meningkatkan produktivitas karyawan. Dengan 

adanya peningkatkan motivasi kerja karyawan akan lebih giat bekerja untuk mencapai 

keinginannya, keinginan tersebut masing-masing karyawan tidak sama. Namun pada 

akhirnya jika keinginan individu karyawan  ingin terpenuhi maka mereka harus bekerja 

keras, kerja keras karyawan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja yang akhirnya 

meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan.  

 

 


