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BAB 6 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa ada 

hubungan positif budaya organisasi dengan komitmen organisasi. Semakin 

positif budaya organisasi, maka semakin tinggi komitmen organisasi karyawan 

demikian juga sebaliknya, sehingga hipotesis dalam penelitian ini diterima. 

Adapun budaya organisasi memberikan sumbangan sebesar 15,45% terhadap 

komitmen organisasi karyawan. 

 

6.2. Saran 

 Saran yang dapat diberikan setelah melihat hasil penelitian, pembahasan 

dan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut: 

6.2.1. Bagi Perusahaan 

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa budaya organisasi dan komitmen 

organisasi karyawan PT. X berada pada kategori sedang. Apabila perusahaan 

tidak meningkatkan budaya organisasi karyawan, maka akan ada niat karyawan 

untuk berpindah ke perusahaan lain atau dapat dikatakan komitmen organisasi 

karyawan menurun. Berdasarkan karakteristik budaya organisasi yaitu inovasi 

dan pengambilan resiko, memperhatikan detail, orientasi pada hasil, orientasi 

pada orang, orientasi pada tim, keagresifan dan stabilitas. Perusahaan dapat 

meningkatkan inovasi dan pengambilan resiko pada karyawan dengan cara 

mengadakan pelatihan – pelatihan ataupun training karyawan agar karyawan 

merasa lebih yakin terhadap kemampuan yang karyawan miliki. Meningkatkan 

rasa karyawan dalam memperhatikan detail dengan cara melatih jam kerja 
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karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya, karena semakin sering dikerjakan 

maka sikap memperhatikan hal detail akan muncul. Meningkatkan rasa karyawan 

untuk orientasi pada hasil dengan cara memberikan kesempatan berkarir untuk 

karyawan, gaji sesuai dengan apa yang dikerjakan. Mempertahankan terus rasa 

orientasi pada orang dalam diri karyawan. Mempertahankan rasa orientasi pada 

tim karyawan saat bekerjasama menyelesaikan terget yang sudah diberikan pleh 

perusahaan. Meningkatkan keagresifan karyawan dengan cara mengadakan 

acara yang melibatkan atasan dan karyawan, misalkan mengadakan acara saat 

hari jadi perusahaan atau mengadakan training untuk karyawan dan terus 

mempertahankan stabilitas karyawan pada PT. X. 

 

6.2.2. Bagi Peneliti Selanjutnya  

 Peneliti lain yang tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang budaya 

organisasi dan komitmen organisasi pada perusahaan diharapkan dapat 

melanjutkan penelitian lebih baik. Dalam pelaksanaannya ada keterbatasan 

waktu dan subyek yang dimiliki oleh para karyawan PT. X sebagai sumber 

informasi dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh kurang maksimal.  

 Penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada perusahaan yang sejenis 

tetapi berskala besar dengan tujuan untuk mengetahui hubungan budaya 

organisasi dan komitmen organisasi karyawan berlaku pula bagi perusahaan 

yang berskala besar. Perlu dilakukan karena mungkin terjadi  adanya perbedaan 

pengaruh budaya organisasi antara perusahaan skala menegah dan besar. 

Peneliti selanjutnya diharapkan melihat faktor lain yang mempengaruhi komitmen 

organisasi selain budaya organisasi seperti pengalaman kerja awal, lingkup 

kerja, pengawasan dan konsistensi tujuan organisasi. 


