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BAB VI  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

PT. Telkom Indonesia Witel Solo memiliki tujuan yang jelas 

akan target pasarnya. Kemampuan PT. Telkom untuk bertahan 

selama 71 tahun merupakan suatu prestasi tersendiri yang 

membanggakan diantara pesaing-pesaing perusahaan yang juga 

bergerak dibidang layanan telekomunikasi. Beberapa karyawan 

memiliki pandangan yang berbeda mengenai budaya organisasi yang 

ada di sana, namun perbedaan tersebut tidak mempengaruhi 

gambaran secara umum budaya di PT. Telkom Indonesia Witel Solo. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara keseluruhan diketahui 

budaya organisasi di PT. Telkom Indonesia Witel Solo memiliki 

rata-rata yang lebih mengarah ke dimensi Inovation and risk taking 

sebesar 1.6373, lalu sebesar  1.5432, pada dimensi Attention to 

detail, dimensi Outcome orientation sebesar 1.5817, dimensi People 

orientation sebesar 1.6085, dimensi Team orientation sebesar 

8.230,4, dimensi Aggressiviness sebesar 1.6036 dan dimensi Stability 

sebesar 9.441,5. Hasil tersebut menunjukkan adanya kesepakatan 

yang tinggi dikalangan para karyawan mengenai apa yang 

dipertahankan oleh perusahaan tersebut. Data penelitian yang 

diperoleh tidak dimaksudkan untuk mencari penjelasan, menguji, 

hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi. Rata-
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rata yang diperoleh menggambarkan budaya organisasi yang 

dilihat berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan 

lama kerja. 

 

B. Saran 

Berdasarkan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat 

dijadikan acuan bagi pihak-pihak di bawah ini : 

a. Bagi Perusahaan : 

a. Perusahaan dapat menggunakan gambaran budaya organisasi 

sebagai bahan rujukan dalam pembuatan strategi perusahaan ke 

depan, seperti inovasi maupun pengembangan perusahaan. 

b. Gambaran budaya organisasi dapat digunakan untuk membantu 

pihak manajemen untuk bisa mengembangkan potensi, 

mengadakan berbagai macam pelatihan  bagi karyawan-

karyawan yang memiliki massa kerja yang lama untuk bisa 

bertahan dalam bekerja dan menyesuaikan perkembangan di era 

digital. 

c. Manajemen juga bisa melihat gambaran budaya organisasi ini 

untuk meningkatkan potensi-potensi bagi karyawan dengan usia 

gen Y dalam mengembangkan ide-ide yang inovatif dalam 

program kerja di perusahaan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya : 

a. Peneliti hendaknya meneliti pengaruh bagaimana kerja atau 

devisi seseorang terhadap budaya yang ada disana, karena pada 

divisi-divisi di organisasi tersebut dapat mengembangkan anak 
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budaya (subkultur) yang akan menjadi nilai tambah yang unik 

bagi anggota divisi tersebut. 

b. Peneliti dapat menambah atau mengkombinasikan dengan teori 

dari tokoh-tokoh yang berbeda mengenai budaya organisasi, 

sehingga akan memperkaya pengetahuan dibidang psikologi 

industry organisasi pada umumnya dan budaya organisasi pada 

khususnya. 

c. Peneliti dapat melakukan penelitian di jenis perusahaan lain, 

seperti perusahaan pariwisata, pertambangan, kesehatan dll yang 

nantinya akan memperkaya pengetahuan mengenai budaya 

organisasi di jenis perusahaan-perusahaan tersebut. 

d. Penelitian ini bersifat deskriptif sehingga penyusunan format, isi 

dan pembahasan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian 

deskriptif itu sendiri.


