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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Komitmen afektif (affective commitment) karyawan Bank Jateng 

menunjukkan kategori tinggi dengan komitmen tertinggi pada 

membanggakan organisasi pada orang lain di luar anggota dan organisasi 

ini memiliki arti yang sangat besar bagi saya. 

2. Komitmen normatif (normative commitment) karyawan Bank Jateng 

menunjukkan kategori tinggi dengan komitmen tertinggi pada 

kekhawatiran berhenti dari pekerjaan dan alasan melanjutkan bekerja di 

Bank Jateng. 

3. Komitmen kontinyu (continuence commitment) karyawan Bank Jateng 

menunjukkan kategori dengan komitmen tertinggi pada berpindah dari 

organisasi satu ke organisasi lain tampaknya tidak etis bagi saya dan saya 

percara bahwa seseorang harus selalu loyal terhadap organisasinya. 

4. Usaha untuk meningkatkan komitmen karyawan pada Bank Jateng 

menurut responden lebih kepada penelitian. 

5. Keterlibatan karyawan pada Bank Jateng menurut responden lebih 

kepada keterbukaan. 

6. Tidak ada satupun karyawan yang ingin keluar dari Bank Jateng. 
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7. Alasan karyawan loyal pada Bank Jateng lebih kepada kompensasi yang 

diterima. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh dalam penelitian ini, 

maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 

1. Bagi mahasiswa pada umumnya yang ingin mengetahui kondisi 

karyawan di Bank, khususnya yang berkaitan dengan komitmen 

karyawan Bank Jateng. Apabila nanti mahasiswa setelah selesai masa 

studi ingin bekerja di Bank Jateng maka mempunyai sedikit gambaran 

tentang organisasi di Bank Jateng. 

2. Bagi Perusahaan, perlunya memperhatikan Continuence Commitment 

karyawan Bank Jateng mengingat dari ketiga komitmen, komitmen 

kontinyu ini yang memiliki nilai yang paling rendah. Khususnya dilihat 

pada bagian mendapat tawaran pekerjaan lain yang lebih baik, disini 

karyawan merasa apabila mereka mendapatkan kesempatan yang lain 

mereka akan berpindah ke perusahaan lain yang lebih baik. Sebaiknya 

karyawan dididik supaya lebih percaya terhadap perusahaan supaya 

mereka lebih setia atau loyal terhadap Bank Jateng. Bank Jateng lebih 

melakukan pendekatan lagi ke karyawannya danbagi karyawan kontrak 

yang sudah bekerja selama 3 tahun mereka berharap segera diangkat 

menjadi karyawan tetap di Bank Jateng. Bagaimanapun juga mereka 

ingin meningkatkan karir di Bank Jateng. Karena bagi mereka bekerja di 

Bank Jateng merupakan suatu kebanggaan tersendiri. 




