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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Komitmen karyawan kontrak di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang pada kategori sedang. Komitmen karyawan dilihat dari 3 jenis 

yaitu: komitmen keberlanjutan, komitmen afektif, dan komitmen normatif. 

Komitmen karyawan kontrak secara keseluruhan dapat dikategorikan pada 

tingkat yang sedang atau karyawan kurang maksimal dalam berkomitmen 

terhadap lembaga.  Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 15 

karyawan, dimana karyawan merasakan belum ada kepastian terhadap status 

pekerjaannya, karena mereka bekerja sudah lebih dari 5 tahun bahkan 

mencapai 10 tahun belum diangkat sebagai karyawan tetap. 

2. Komitmen afektif karyawan kontrak pada kategori yang sedang, artinya 

karyawan kontrak di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang memiliki 

afektif komitmen yang maksimal, hal ini disebabkan karyawan yang 

bertahan pada pekerjaan tersebut karena merasa nyaman bekerja di 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang walaupun sebagai karyawan 

kontrak. 

3. Tingginya komitmen keberlanjutan yang ada di karyawan kontrak 

dipengaruhi oleh usia karyawan yang bekerja antara 30 sampai dengan 39 

tahun dengan tingkat pendidikan SLTA dan sudah menikah. Hal ini 

cenderung karyawan lebih tetap berkomitmen untuk bekerja di  Universitas 
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Katolik Soegijapranata Semarang walaupun sebagai karyawan kontrak. Hal 

ini juga sesuai dengan hasil kuesioner terbuka, dimana sebagian besar 

karyawan lebih tetap menjalankan pekerjaannya di Universitas Katolik 

Soegijapranata Semarang dibandingkan untuk mencari pekerjaan lain yang 

belum pasti. Karena usia yang tidak lagi muda dengan tingkat pendidikan 

yang tidak terlalu tinggi dan sudah menikah, sehingga untuk mencari 

pekerjaan yang lebih baik selain di Universitas Katolik Soegijapranata 

Semarang menurut karyawan tidak ada pandangan sama sekali. 

4. Sedangkan komitmen normatif komitmen karyawan kontrak pada kategori 

yang sedang. Normatif sedang bukan sesuatu yang buruk apabila dilihat dari 

komitmen keberlanjutan yang tinggi dan komitmen afektif yang sedang. Hal 

ini dapat dilihat dari kecilnya kemungkinan karyawan kontrak keluar dari 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, karena merasa nyaman 

bekerja sehingga peraturan bukanlah menjadi persoalan utama bagi mereka 

 

5.2 Saran 

1. Bagi institusi diharapkan mampu memberikan kepastian terhadap status 

pekerjaan karyawan kontrak, karena berdasarkan hasil analisis dapat diketahui 

bahwa tingkat komitmen karyawan secara keseluruhan masih sedang. Selain 

itu diharapkan lembaga lebih memperhatikan unit perpindahan karyawan 

kontrak, sehingga karyawan tidak jenuh dalam pekerjaannya. Hal ini dapat 

dilihat dari beberapa karyawan hingga 10 tahun bekerja ditempatkan pada unit 

SATPAM. 
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2. Bagi karyawan kontrak diharapkan tidak akan mundur atau berpindah ke 

organisasi lain dan mampu mempertahankan serta meningkatkan komitmen 

organisasinya serta menjadi pendorong bagi karyawan kontrak lain yang 

memiliki komitmen organisasi yang berada dalam kategori sedang. 
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