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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang didapat pada iklim organisasi dan 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasional pada CV Teguh Jaya maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :  

1. Persepsi responden terhadap variabel iklim organisasi, kepuasan kerja, dan 

komitmen organisasional di CV Teguh Jaya adalah : 

a. Iklim organisasi di CV Teguh Jaya masuk dalam kategori kondusif. 

b. Kepuasan kerja karyawan di CV Teguh Jaya masuk dalam kategori 

rendah. 

c. Komitmen organisasional karyawan di CV Teguh Jaya masuk 

dalam kategori tinggi. 

2. Terdapat pengaruh positif yang tidak signifikan antara iklim organisasi 

dan komitmen organisasional pada CV Teguh Jaya. 

3. Terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional pada CV Teguh Jaya 

4. Terdapat pengaruh positif antara iklim organisasi dan kepuasan kerja 

terhadap komitmen organisasional pada CV Teguh Jaya. 
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5.2 Implikasi Manajerial 

 Bedasarkan hasil penelitian yang sudah didapatkan maka usaha yang dapat 

dilakukan oleh pihak pimpinan CV Teguh Jaya adalah sebagai berikut : 

1. Pimpinan perlu mengembangkan sebuah sikap untuk memberikan 

keleluasan terhadap karyawan dalam memperbaiki kinerja dan juga dalam 

memutuskan masalah sendiri tanpa bergantung pada orang lain untuk 

melatih karyawan agar lebih bertanggung jawab terhadap pekerjaanya. 

2. Pimpinan dinilai perlu melakukan berbagai pendekatan kepada karyawan 

untuk menekankan nilai loyalitas dan kesetiaan terhadap organisasi seperti 

memberikan penghargaan berupa imbalan yang sesuai maupun pujian 

sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dapat karyawan 

selesaikan dengan baik untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan 

komitmen organisasional yang dimiliki karyawan. 

3. Pimpinan perlu berlaku adil terhadap setiap karyawannya agar tidak 

timbul kecemburuan antar karyawan sehingga hubungan antar karyawan 

pun harmonis. 
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5.3 Saran 

 Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain sebagai 

berikut : 

1. Sebaiknya CV Teguh Jaya tetap memperhatikan agar iklim organisasi di 

perusahaan tetap kondusif dengan memperhatikan karyawan yang meliputi 

rasa yang nyaman dari atasan untuk bawahanya, dengan tidak memberikan 

tekanan dalam memperbaiki kinerja, lalu memberikan kesempatan 

karyawan bertanggung jawab secara individu atau mandiri dengan 

memberi kesempatan kepada karyawan untuk memutuskan suatu masalah 

dalam pekerjaan sendiri tanpa bergantung pada atasan. Lalu juga 

memberikan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang dapat 

diselesaikan oleh karyawan dengan baik sebagai bentuk pengakuan oleh 

atasan kepada bawahan, sehingga dapat diharapkan iklim organisasi di CV 

Teguh Jaya lebih baik lagi. 

2. Sebaiknya CV Teguh Jaya memperbaiki kepuasan kerja karyawan dengan 

cara memberikan kebebasan kepada karyawan dalam menyusun jadwal 

pekerjaan, yang diharapkan karyawan menjadi mandiri dan dapat lebih 

mencintai pekerjaanya yang dapat menimbulkan pikiran positif atau emosi 

yang baik dalam bekerja. Selanjutnya dengan mempertimbangkan 

pemberian gaji sesuai dengan beban kerja agar karyawan dapat merasa 

lebih berharga, dan juga gaji yang diterima karyawan di tiap posisi yang 

sama dengan ketentuan masa kerja yang sama sebaiknya besarnya sama 

dengan mempertimbangkan agar tidak timbul kecemburuan antar 
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karyawan. Selain itu juga memberikan apresiasi dalam bentuk pujian atas 

pekerjaan yang dapat diselesaikan karyawan dengan baik, hal ini tentunya 

untuk memenuhi kepuasan kerja karyawan dan juga diharapkan hubungan 

atasan dan bawahan juga terjalin dengan baik. 

 

3. Sebaiknya CV Teguh Jaya tetap memperhatikan komitmen organisasional 

yang dimiliki oleh karyawan agar dapat mencintai pekerjaan bahkan 

perusahaan CV Teguh jaya dengan cara melakukan evaluasi setiap sebulan 

sekali saat pemberian gaji, agar atasan dan bawahan saling mengetahui apa 

saja yang menjadi beban atau unek – unek yang dimiliki satu sama lain 

sehingga kedepannya atasan maupun bawahan bisa saling intropeksi dan 

mencari jalan keluar agar terjalin hubungan yang baik antara atasan – 

bawahan, karyawan- perusahaan dan tercipta perasaan loyal karyawan 

terhadap perusahaan. 

 

5.3 Implikasi Manajerial 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi 

pihak – pihak yang terkait, antara lain: 

1. Bagi perusahaan CV Teguh Jaya: 

 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan evaluasi mengenai iklim organisasi, kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional karyawan CV Teguh Jaya selama ini. 
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 Identifikasi mengenai berbagai kendala/ permasalahan yang 

dihadapi oleh perusahaan  

 

 

 


