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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada karyawan 

bagian produksi PT. Panji Graha, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil analisis data menunjukkan bahwa hipotesis diterima, yaitu ada 

hubungan positif yang sangat signifikan antara iklim organisasi 

dengan OCB. Hal ini berarti bahwa semakin positif iklim organisasi 

yang dirasakan oleh karyawan, maka semakin tinggi OCB pada 

karyawan, begitupula sebaliknya. 

2. Dapat diketahui bahwa iklim organisasi memberikan sumbangan 

efektif (SE) terhadap organizational citizenship behavior (OCB) 

sebesar 20,1%, sisanya sebesar 79,9% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

 

B. Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan kajian teoritis, peneliti dapat 

memberikan beberapa saran, yaitu:  

1. Bagi Perusahaan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan, maka dapat disarankan 

untuk dapat memertahankan aspek tanggung jawab, risiko, dan konflik 

dengan cara memberikan tanggung jawab seutuhnya kepada karyawan 

untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaannya, membiarkan 

karyawan agar dapat memerhitungkan risiko dan tantangan dalam 
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pekerjaannya, serta memerhatikan dan membantu karyawan 

menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Perusahaan sebaiknya dapat meningkatkan iklim organisasi, karena 

dengan adanya iklim positif yang dialami dan dirasakan karyawan, 

maka akan meningkatkan OCB-nya pula. Upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan iklim organisasi adalah dengan memerhatikan 

aspek-aspeknya, seperti standar, penghargaan, kehangatan, dukungan, 

standar, dan identitas, seperti yang sudah dibahas pada bab V. 

 

2. Bagi Subjek Penelitian 

Karyawan bagian produksi PT. Panji Graha diharapkan agar 

lebih memerhatikan aspek yang berkaitan dengan iklim organisasi. 

Jika karyawan memiliki persepsi positif terhadap iklim dalam 

perusahaan, maka OCB juga meningkat. Hal itu dapat dilakukan 

dengan cara tidak banyak mengeluh mengenai peraturan, prosedur, 

dan kebijakan perusahaan, lebih meningkatkan relasi yang baik dan 

saling mendukung antar karyawan maupun dengan atasan. 

 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk lebih memerhatikan jarak 

waktu antara wawancara dan observasi dengan pengambilan data 

penelitian agar jarak tidak terlalu lama.  

b. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengusahakan agar skala 

tidak ditinggal atau dititipkan, sehingga tidak terjadi bias dan 

subjek mengisi skala sesuai dengan kondisi sesungguhnya.  
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c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain, 

seperti budaya organisasi, kepribadian dan suasana hati, dukungan 

organisasional, kualitas interaksi atasan-bawahan, masa kerja, dan 

jenis kelamin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




