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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis mengenai pengaruh kepuasan kerja terhadap 

organizational citizenship behavior dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel intervening pada karyawan PT. Citra Nusantara Energi, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepuasan kerja, komitmen organisasi dan organizational citizenship 

behavior pada PT. Citra Nusantara Energi dalam kategori tinggi. 

2. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi pada PT. Citra Nusantara Energi, dapat diartikan apabila kepuasan 

kerja ditingkatkan maka komitmen organisasi pada karyawan akan semakin 

meningkat. 

3. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational 

citizenship behavior pada PT. Citra Nusantara Energi, dapat diartikan apabila 

kepuasan kerja ditingkatkan maka organizational citizenship behavior pada 

karyawan akan semakin meningkat. 

4. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior pada PT. Citra Nusantara Energi. 

Sehingga dapat diartikan apabila komitmen organisasi semakin ditingkatkan 

maka OCB pada pegawai akan semakin meningkat.  

5. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship 

behavior dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada PT. 
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Citra Nusantara Energi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi sebagai variabel intervening merupakan variabel kuat 

pengaruhnya dengan nilai koefisien kepuasan kerja terhadap OCB melalui 

komitmen organisasi memiliki nilai paling besar dibanding variabel lain. 

Dapat diartikan bahwa kepuasan kerja yang meningkat maka akan diikuti 

pula peningkatan pada komitmen organisasi, sehingga organizational 

citizenship behavior juga akan semakin meningkat. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis data yang dilakukan maka 

diajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi PT. Citra Nusantara Energi 

a. Hasil penelitian menunjukkan kepuasan organisasi pada perusahaan secara 

keseluruhan rata-rata dalam kategori puas, namun pada indikator kepuasan 

dalam hal lain sebenarnya kurang sesuai karena ada beberapa karyawan 

yang merasa keberatan atas pengawasan melalui GPS yang dilakukan 

perusahaan. Hal ini karena karyawan merasa diawasi terus menerus 

sehingga merasa terganggu dan tidak puas akan pengawasan yang 

dilakukan atasan. Sehingga perusahaan perlu memberikan pemahaman dan 

juga memberi pengarahan bahwa apa yang perusahaan lakukan untuk 

memantau karyawan yang malas dan yang betul-betul rajin dari situlah 

tentunya akan menentukan prestasi karyawan yang mana dari prestasi itu 

tidak lepas dari gaji, promosi, rotasi, insentif dll. Perusahaan juga perlu 
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memberikan pengarahan kepada karyawan yang ada diperusahaan melalui 

CCTV agar mengetahui mana karyawan yang benar-benar rajin dan malas 

dalam bekerja. 

b. Hasil penelitian menunjukkan komitmen organisasi pada dimensi 

continuance commitment dalam kategori cukup hal ini karyawan cukup 

mengalami kerugian jika meninggalkan perusahaan, namun perusahaan 

kurang memperhatikan karyawan yang masih bekerja kurang dari 1 tahun 

atau masih dalam status karyawan kontrak sehingga mereka terkadang 

merasa tidak mengalami kerugian jika meninggalkan perusahaan. 

Sehingga perusahaan perlu memaksimalkan komitmen organisasi pada 

karyawan, seperti memberikan penambahan uang pension dan adanya 

ikatan kekeluargaan dan silaturahmi pegawai. 

c. Hasil penelitian menunjukkan organizational citizenship behavior pada 

perusahaan secara keseluruhan dalam kategori tinggi namun pada dimensi 

conscientiousness dalam hal lain sebenarnya kurang sesuai karena terdapat 

beberapa karyawan yang masih tidak tepat waktu pada saat jam masuk 

kerja dan pulang kerja seperti pada tabel 1.1. Sehingga perusahaan perlu 

meningkatkan lagi kepuasan kerjanya terhadap karyawan agar tidak ada 

pengabaian seperti terlambat dalam masuk kerja.  

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-

variabel lain diluar variabel ini, agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif 

yang dapat menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap 
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OCB, misalnya variabel budaya organisasi, keadilan organisasi, gaya 

kepemimpinan transformasional ataupun dengan variabel-variabel lain dan 

juga dapat menambahkan variabel bebas lebih dari satu, menambahkan 

sampel yang digunakan dan menyebar kuesioner secara langsung tanpa 

perantara agar diperoleh hasil yang maksimal.  

 

C. Keterbatasan Penelitian  

1. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel yaitu kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi untuk mengukur organizational Citizenship behavior. 

2. Adanya aktivitas yang cukup padat terutama bagian pekerja lapang sehingga 

menyebabkan beberapa responden kurang bersungguh-sungguh dalam 

menjawab pertanyaan dan tidak didasarkan pada keadaan sebenarnya. Hal ini 

terlihat dari jawaban responden yang banyak mengumpul pada daerah 

“Setuju”. 

3. Pembagian kuesioner tidak bisa dilakukan sendiri oleh peneliti, tetapi harus 

melalui pihak HRD perusahaan. Akibatnya peneliti tidak dapat menjelaskan 

secara langsung pada responden yang kurang memahami item pertanyaan 

tertentu sehingga sebagian pertanyaan dijawab asal-asalan oleh responden. 


