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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian 

ini adalah: 

1. Persepsi karyawan rekam medis mengenai masing-masing variabel penelitian 

sebagai berikut: 

a. Persepsi karyawan rekam medis mengenai OCB di RSUP Dr.Kariadi 

Semarang tergolong tinggi. 

b. Persepsi karyawan rekam medis mengenai kepuasan kerja di RSUP 

Dr.Kariadi Semarang tergolong tinggi. 

c. Persepsi karyawan rekam medis mengenai komitmen organisasional di 

RSUP Dr.Kariadi Semarang tergolong tinggi. 

2. Kepuasan kerja dan komitmen organisasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap OCB, baik secara parsial maupun simultan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka diajukan beberapa saran sebagai 

berikut: 
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1. Bagi RSUP Dr Kariadi Semarang 

Pada penelitian ini skor rata-rata dari kepuasan kerja karyawan rekam 

medis di RSUP Dr Kariadi Semarang sebesar 3,22 yang tergolong sedang 

disarankan untuk ditingkatkan dengan beberapa cara sebagai berikut: 

a. Pada penelitian ini skor rata-rata dari aspek pekerjaan itu sendiri sebesar 

3,15 yang tergolong sedang sehingga disarankan untuk ditingkatkan. Secara 

khusus indikator “bosan karena pekerjaan monoton” memiliki skor paling 

rendah yaitu 3,06 yang berarti karyawan RSUP Dr. Kariadi Semarang 

memiliki persepsi mengenai pekerjaan yang monoton sebagai sumber 

kepuasan kerja yang rendah, sehingga organisasi disarankan untuk 

memberikan pengarahan yang jelas mengenai job description dari pekerjaan 

dan risiko-risiko yang mungkin dihadapi. 

b. Pada penelitian ini skor rata-rata dari aspek gaji sebesar 3,22 yang tergolong 

sedang sehingga disarankan untuk ditingkatkan. Secara khusus indikator 

“gaji adil” memiliki skor paling rendah yaitu 3,06 yang berarti karyawan 

RSUP Dr. Kariadi Semarang memiliki persepsi mengenai gaji yang tidak 

adil sebagai sumber kepuasan kerja yang rendah, sehingga organisasi 

disarankan untuk menetapkan peraturan yang jelas mengenai gaji dan 

menerapkannya. 

c. Pada penelitian ini skor rata-rata dari aspek kesempatan promosi sebesar 

3,24 yang tergolong sedang sehingga disarankan untuk ditingkatkan. Secara 

khusus indikator “promosi jabatan yang tidak adil, khususnya promosi 

diberikan kepada karyawan yang dekat dengan jabatan” memiliki skor 
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paling rendah yaitu 3,03 yang berarti karyawan RSUP Dr. Kariadi 

Semarang memiliki persepsi mengenai promosi jabatan yang tidak adil, 

khususnya promosi diberikan kepada karyawan yang dekat dengan jabatan. 

Oleh karena itu, organisasi perlu memberikan uraian yang jelas dan detail 

mengenai mekanisme sistem promosi jabatan. 

d. Pada penelitian ini skor rata-rata dari aspek pengawasan sebesar 3,25 yang 

tergolong sedang sehingga disarankan untuk ditingkatkan. Secara khusus 

indikator “atasan suka menghindar ketika dimintai bantuan” memiliki skor 

paling rendah yaitu 3,03 yang berarti karyawan RSUP Dr. Kariadi 

Semarang memiliki persepsi bahwa atasan suka menghindar ketika dimintai 

bantuan. Oleh karena itu, atasan disarankan untuk konsisten dalam 

memberikan bantuan kepada bawahannya. 

e. Pada penelitian ini skor rata-rata dari aspek rekan kerja sebesar 3,23 yang 

tergolong sedang sehingga disarankan untuk ditingkatkan. Secara khusus 

indikator “rekan kerja kurang memberikan semangat pada orang lain” 

memiliki skor paling rendah yaitu 3,19 yang berarti karyawan RSUP Dr. 

Kariadi Semarang memiliki persepsi bahwa rekan kerja kurang memberikan 

semangat pada orang lain. Oleh karena itu, rekan kerja disarankan untuk 

konsisten dalam menjaga kebersamaan dan kekompakan dalam bekerja. 

Pada penelitian ini skor rata-rata dari komitmen organisasional 

karyawan rekam medis di RS Dr Kariadi Semarang sebesar 3,09 yang 

tergolong sedang disarankan untuk ditingkatkan dengan beberapa cara sebagai 

berikut: 
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a. Pada penelitian ini skor rata-rata dari aspek komitmen afektif sebesar 3,16 

yang tergolong sedang sehingga disarankan untuk ditingkatkan. Secara 

khusus indikator “nilai-nilai yang diterapkan oleh organisasi sesuai dengan 

nilai-nilai individu” memiliki skor paling rendah yaitu 3,00 yang berarti 

karyawan RSUP Dr. Kariadi Semarang memiliki persepsi bahwa nilai-nilai 

yang diterapkan oleh organisasi belum sesuai dengan nilai-nilai individu. 

Oleh karena itu, organisasi disarankan untuk konsisten dalam 

menginternalisasikan nilai-nilai organisasi supaya selaras dengan nilai-nilai 

individu. Nilai-nilai utama organisasi (core value) konsisten dipampang di 

tempat-tempat strategis yang dapat dilihat oleh karyawan.  

b. Pada penelitian ini skor rata-rata dari aspek komitmen normatif sebesar 3,23 

yang tergolong sedang sehingga disarankan untuk ditingkatkan. Secara 

khusus indikator “organisasi memberikan penghargaan dan pujian kepada 

karyawan yang berprestasi” memiliki skor paling rendah yaitu 2,97 yang 

berarti karyawan RSUP Dr. Kariadi Semarang memiliki persepsi bahwa 

organisasi kurang memberikan penghargaan dan pujian kepada karyawan 

yang berprestasi. Oleh karena itu, atasan disarankan untuk konsisten dalam 

memberikan reward non material (misal pujian) kepada bawahan. 

c. Pada penelitian ini skor rata-rata dari aspek komitmen continuence sebesar 

3,23 yang tergolong sedang sehingga disarankan untuk ditingkatkan. Secara 

khusus indikator “yang telah diberikan kantor sebanding dengan usaha yang 

individu berikan kepada kantor dan pekerjaan” memiliki skor paling rendah 

yaitu 2,94 yang berarti karyawan RSUP Dr. Kariadi Semarang memiliki 
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persepsi bahwa organisasi belum memberikan penghargaan sesuai dengan 

apa yang telah diusahakan oleh karyawan. Oleh karena itu, organisasi 

disarankan untuk konsisten dalam menerapkan sistem reward kepada 

karyawan dan memberikan informasi yang jelas mengenai sistem reward 

yang berlaku. 

2. Bagi Karyawan Rekam Medis RSUP Dr Kariadi Semarang 

Tingkat kepuasan kerja dan tingkat komitmen organisasional yang 

tergolong sedang perlu ditingkatkan, karena mendorong munculnya OCB. 

Beberapa hal yang perlu ditingkatkan antara lain sikap saling membantu 

diantara karyawan dan sikap saling mendukung. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Responden pada penelitian ini hanya terfokus pada tenaga rekam 

medik, sehingga hasilnya belum mewakili OCB seluruh karyawan RSUP Dr 

Kariadi Semarang, sehingga untuk penelitian mendatang perlu melibatkan 

tenaga kesehatan lainnya, seperti dokter, perawat, dan tenaga farmasi.Selain 

itu, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional sebagai variabel independen yang mempengaruhi 

OCB, sehingga untuk penelitian mendatang perlu melibatkan variabel 

independen yang lain seperti budaya organisasi. 

 

 

  


