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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6. 1.  Kesimpulan 

  Sesuai dengan hasil analisis PLS dan pembahasan, maka kesimpulan yang 

didapat adalah : 

1. Variabel Job Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. 

2. Variabel Organizational Culture berpengaruh signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior sehingga hipotesis kedua dalam 

penelitian ini diterima. 

3. Variabel Job Satisfaction berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Commitment sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima. 

4. Variabel Organizational Culture berpengaruh signifikan terhadap 

Organizational Commitment sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini 

diterima. 

5. Variabel Organizational Commitment berpengaruh signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior sehingga hipotesis kelima dalam 

penelitian ini diterima. 

6. Terdapat hubungan yang signifikan antara Job Satisfaction terhadap 

Organizational Citizenship Behavior melalui Organizational Commitment 

sebagai variabel mediator, sehingga hipotesis keenam dalam penelitian ini 

diterima. 
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7. Terdapat pengaruh yang signifikan antara Organizational Culture terhadap 

Organizational Citizenship Behavior melalui Organizational Commitment 

sebagai variabel mediator, sehingga hipotesis ketujuh dalam penelitian ini 

diterima. 

6. 2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditunjukkan pada uji hipotesis, 

terdapat pengaruh yang signifikan dengan masing – masing variabel terhadap 

Organizational Citizenship Behavior. Dilihat dari segi perusahaan tentu saja hal 

ini menjadi salah satu kelebihan yang patut dibanggakan baik oleh perusahaan 

maupun oleh pekerja itu sendiri. Namun merujuk pada Organizational Citizenship 

Behavior, yang merupakan perilaku individual yang tidak mengikat sehingga 

terdapat kemungkinan negatif dan positif yang dapat ditimbulkan sebagai dampak 

dari perilaku Organizational Citizenship Behavior. Untuk menghindari dampak 

negatif dari implementasi Organizational Citizenship Behavior, adapun beberapa 

saran terkait hasil penelitian : 

1. Perusahaan mengatur batasan waktu lembur (extra work hours) 

kepada masing – masing pegawai disesuaikan dengan entittled pegawai. 

2. Perusahaan memberikan wewenang kepada masing – masing atasan / 

team leader untuk menentukan pelimpahan pekerjaan dalam tim, 

sehingga tidak terjadi overload dalam penyelesain pekerjaan dan dapat 

mengidentifikasin kompetensi karyawan. 

3. Melibatkan pegawai dalam penyusunan Key Performance Indicator serta 
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menjelaskan pekerjaan apa saja yang boleh dikerjakan oleh pegawai 

sebagai back up plan, sehingga karyawan tidak dengan mudah mau 

mengerjakan tugas yang bukan tanggung jawabnya. 

4. Perusahaan memberikan batasan akses dalam folder kerja (internal 

intranet) untuk masing – masing pegawai dalam tim, terkait dengan 

ruang lingkup tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. 

5. Perusahaaan menyusun Individual Planning Development bagi masing – 

masing pegawai. Khususnya pegawai yang telah 7 tahun bekerja dan 

menduduki posisi jabatan yang sama agar tetap dikembangkan ( bukan 

sebagai expertise worker ), sebagai bentuk reward kepada pekerja 

tersebut. 

6. Perusahaan menyusun komite untuk melakukan evaluasi kepada 

expertise worker untuk kemudian dibuatkan program sharing knowledge, 

dan meminta partisipasi mereka sebagai Heroes / Knowledge Worker ( 

orang yang menjadi fasilitator dalam proses sharing knowledge ). 

Sehingga pekerja yang sudah 7 tahun bekerja dan masih memiliki tingkat 

organisasi yang kuat dapat terus termotivasi dan memberikan kontribusi 

penuh pada perusahaan. 

7. Perusahaan menghimbau kepada para pegawai untuk bekerja lebih 

optimal, terlebih dalam mengatur jadwal kerja sehingga meminimalkan 

terjadinya pelaksanaan kerja diluar jadwal . 

Melalui langkah diatas, diharapkan perilaku extra – role  para pegawai di 

PT HM Sampoerna, Tbk tetap pada nilai positif yang seharusnya, sehingga tidak 
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menimbulkan konflik internal pada pegawai yang dapat berimbas pada perilaku 

individual lainnya yang berpeluang untuk merugikan perusahaan. 
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