BAB IV
KESIMPULAN
4.1 Kesimpulan
Disiplin merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam masyarakat Jepang.
Masyarakat Jepang sangat mengedepankan disiplin dan sangat bertanggung jawab
dalam hal apapun. Adanya perusahaan Jepang di Indonesia merupakan suatu hal
penting dalam mengubah ataupun mempengaruhi tingkat kedisiplinan di
Indonesia. Masih kurangnya tingkat kedisiplinan, tanggung jawab serta kejujuran
adalah masalah utama dalam kepribadian masyarakat Indonesia.
Kecenderungan masyarakat Indonesia yang sering terlambat, membuang –
buang waktu, menganggap sepele terhadap suatu hal, bahkan tingkat ketidak
jujuran dan korupsi masih dibilang cukup tinggi. jika hal ini dibiarkan terus
menerus, maka Indonesia akan kalah dengan negara lain bahkan tidak dapat
bersaing di dunia Internasional. Masyarakat Jakarta yang masih cenderung kurang
disiplin perlu mempelajari budaya – budaya disiplin masyarakat Jepang melalui
budaya perusahaan Jepang.
Orang Jepang sangat menjunjung tinggi ketepatan waktu serta kejujuran. Bagi
masyarakat Jepang, segala hal harus bersifat mendetail dan terperinci. Segala
macam hal ataupun pekerjaan harus memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang tepat,
serta memikirkirkan dampak jangka panjang. Selain itu, Perusahaan Jepang di
Indonesia harus melatih karyawan – karyawan mereka yang merupakan
masyarakat Jakarta agar kinerja mereka meningkat, merasa bertanggung jawab
terhadap pekerjaannya serta jujur dalam segala hal.
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Pengaruh perusahaan Jepang terhadap tingkat disiplin masyarakat
Indonesia khususnya Jakarta sebagian besar memang berpengaruh meskipun
pada awalnya karyawan merasa berat dan terbebani, tetapi mereka dapat
membiasakan diri untuk bersikap disiplin baik di dalam perusahaan juga
diharapkan dapat berpengaruh pada kehidupan sehari – hari.
Budaya – budaya perusahaan Jepang ataupun budaya masyarakat Jepang
yang sudah disebutkan diatas harus dibiasakan dalam diri masing – masing
masyarakat yang bekerja di perusahaan tersebut. Meskipun sebagian besar
mengatakan pada awalnya mereka terbebani, tetapi mereka dapat belajar
bagaimana mereka dapat hidup lebih teratur dan masyarakat Jepang dalam hal
disiplinnya memang patut diteladani.
4.2 Saran
Bagi masyarakat Indonesia khususnya di wilayah DKI Jakarta, perlu
mengubah pola pikirnya menjadi lebih disiplin dan lebih menghargai waktu.
kejujuran adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. maka dari itu,
tanamkanlah sikap jujur dalam kepribadian.
Masyarakat Indonesia yang ingin maju perlu mempelajari budaya –
budaya positif seperti disiplin, tanggung jawab dan kejujuran. meskipun
godaan untuk mendapatkan sesuatu yang mewah jangan pernah menjual
kejujuran. karena sekali berbohong, tidak aka nada lagi orang yang akan
percaya. Tanamkan juga budaya malu seperti orang Jepang karena dengan
menanamkan prinsip budaya malu, diharapkan meningkatkan disiplin,
tanggung jawab serta kejujuran.
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