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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di PT.DDST, dapat disimpulkan bahwa 

terdapat hubungan positif yang sangat signifikan antara psychological capital 

(PsyCap) dengan komitmen organisasi pada karyawan. Hal ini menunjukan 

bahwa semakin tinggi atau positif PsyCap yang dimiliki karyawan maka 

komitmen organisasi karyawan akan tinggi atau positif juga, dan begitu pula 

sebaliknya. Dengan demikian, hipotesis penelitian diterima. PsyCap memberikan 

sumbangan efektif sebesar 7,8% terhadap komitmen organisasi dan sisannya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar penelitian.  

6.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti memberikan 

saran sebagai berikut: 

6.2.1. Bagi Subjek Penelitian 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa PsyCap yang dimiliki karyawan tergolong 

tinggi, sedangkan komitmen organisasi yang dimiliki oleh subjek tergolong 

sedang. Karyawan perlu untuk mempertahankan PsyCap dan meningkatkan 

komitmen organisasi guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi 

perusahaan, yang tentu saja akan memberikan dampak bagi karyawan itu 

sendiri.
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2. Subjek yaitu karyawan maintenance disarankan untuk menjalin komunikasi 

yang lebih baik dengan perusahaan terkait kesulitan-kesulitan ataupun 

kendala yang dialami dalam pekerjaannya, sehingga perusahaan dapat 

melakukan evaluasi dan mengetahui keadaan di lapangan. 

6.2.2. Bagi Perusahaan 

1. Peneliti menyarankan kepada perusahaan untuk mempertahankan tingkat 

optimism karyawannya. Hal ini karena, optimism merupakan komponen 

PsyCap yang memiliki koreasi sangat signifikan dengan komitmen organisasi.  

2. Hope merupakan komponen PsyCap dengan korelasi signifikan dengan 

komitmen organisasi, walaupun demikian hope memiliki skor terendah jika 

dibandingkan dengan komponen-komponen lainnya. Oleh karena itu, peneliti 

menyarankan untuk meningkatkan level atau tingkat hope karyawan dengan 

caramemberikan penghargaan atau reward terhadap karyawan yang 

menunjukan performa terbaik sehingga karyawan termotivasi dan diharapkan 

dapat meningkatkan hope dimliki.  

3. Penting untuk meningkatkan resiliency yang dimiliki karyawan, karena 

resiliency memiliki hubungan yang signifikan dengan komitmen organisasi. 

Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun 

kegiatan bersama yang dilakukan perusahaan yang bertujuan untuk 

berdiskusi terkait permasalahan atau kendala yang dialami. 

4. Self efficacy merupakan komponen PsyCap yang memiliki koreasi sangat 

signifikan dengan komitmen organisasi. Sehingga peneliti menyarankan 

kepada perusahaan untuk mempertahankan keadaan level atau tingkat self 

efficacy yang dimiliki karyawan. 
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5. Saran lain yang peneliti berikan adalah untuk membentuk suatu budaya 

organisasi dalam perusahaan yang bertujuan untuk membentuk pola pikir 

bahwa karyawan adalah keluarga sehingga diharapkan komitmen organisasi 

khususnya dimensi komitmen afektif dapat dengan mudah terbentuk karena 

adanya rasa kepemilikian dan juga relasi yang baik dengan rekan kerja. 

6.2.3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

1. Bagi peneliti lain yang tertarik dengan komitmen organisasi dapat memilih 

variabel lain selain PsyCap, sehingga dapat memperkaya hasil penelitian 

terkait komitmen organisasi.  

 


