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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitan mengenai jenis-jenis komitmen pada 

karyawan Pt.Galva Galindra Multi Cipta Semarang dan upaya perusahaan, 

upaya karyawan untuk mepertahankan komitmen, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut:  

a. Persepsi mengenai komitmen organisasional termasuk kategori tinggi, 

untuk tiga jenis komitmen affective tinggi, continuance tinggi, dan 

normative tinggi, dengan jenis komitmen affective tertinggi. Meskipun 

ada beberapa item yang masih rendah dan perlu diperbaiki. 

b. Persepsi mengenai upaya perusahaan untuk mempertahakan komitmen 

organisasional sudah termasuk kategori tinggi, artinya perusahaan 

sudah melakukan upaya-upaya untuk mempertahakan komitmen 

organisasional.  

c. Persepsi mengenai upaya karyawan untuk mepertahankan komitmen 

organisasional termasuk kategori tinggi, dengan cara mereka bersyukur, 

menjalin komunikasi, memberikan kontribusi, menganggap perusahaan 

bagian dari keluarga, menjaga sikap dan, bekerja dengan sepenuh hati. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut ini adalah beberapa saran yang 

dapat diberikan : 

a. Komitmen organisasional tinggi tetapi masih ada yang item yang rendah di 

komitmen affective yaitu; merasa masalah organisasi seperti masalah 

sendiri. Padahal organisasi sudah melakukan upaya agar seperti keluarga. 

Jadi saran yang diberikan, perusahan perlu menanamkan kembali bahwa 

terlibat dalam permasalahan perusahaan, itu perlu dilakukan. Dalam 

bentuk keterlibatan, perusahaan harus bisa lebih melibatkan karyawan 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan. Perusahaan bisa 

melibatkan karyawan untuk mengeluarkan pendapatnya, bisa saat 

gathering atau refreshing. Sehingga tidak hanya senang-senang tetapi ada 

nilai-nilai yang dimunculkan agar karyawan semakin terlibat dan merasa 

masalah organisasi seperti masalah sendiri. 

b. Sedangkan item yang rendah lainnya, di komitmen normative; percaya 

bahwa seseorang harus selalu setia kepada organisasi, dan  jika mendapat 

tawaran pekerjaan yang lebih baik di tempat lain menolak. 

Jadi saran yang diberikan, perusahan perlu menanamkan kembali bahwa; 

setia kepada organisaasi itu perlu dilakukan. Perusahaan dapat 

menanamkan pada karyawan bahwa setia, dan memberikan kontribusi 

terbaik kepada organisasi. Dapat menimbulkan hal baik untuk karyawan 

baik dari segi pendapatan maupun karir. Semua itu dapat dilakukan saat 

perusahaan melakukan kegiatan bersama dengan seluruh karyawan. 

  


