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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta analisis yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian  tentang pengaruh budaya organisasi, komunikasi interpersonal dan 

komitmen organisasi terhadap perilaku pegawai PT. Jaktour adalah sebagai berikut: 

1. Budaya Organisasi berpengaruh positif  dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi  pegawai pada PT. Jaktour.  Hasil ini menunjukkan bahwa budaya 

organisasi dapat mempengaruhi komitmen organisasi. Jika budaya organisasi 

baik dan kondusif maka komitmen pegawai PT. Jaktour akan meningkat. 

2. Komunikasi interpersonal  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi pegawai pada PT. Jaktour. Hasil ini menunjukkan bahwa 

komunikasi interpersonal dapat mempengaruhi komitmen organisasi. Jika 

komunikasi interpersonal baik maka komitmen organisasi pegawai perusahaan 

PT. Jaktour akan meningkat. 

3. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada PT. Jaktour. Hasil ini menunjukkan bahwa 

budaya organisasi dapat mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). Jika budaya organisasi baik dan kondusif maka perilaku Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada pegawai PT. Jakstour akan meningkat 
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4. Komunikasi interpersonal tidak berpengaruh terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB)  pada PT. Jaktour. Hasil ini menunjukkan bahwa 

komunikasi interpersonal  tidak dapat mempengaruhi Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pegawai PT. Jaktour. 

5. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada pegawai PT. Jaktour. Hasil 

ini menunjukkan bahwa apabila komitmen organisasi meningkat maka dapat 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pegawai PT. Jaktour meningkat. 

6. Budaya organisasi berpengaruh terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) melalui komitmen organisasi pada pegawai PT. Jaktour. Hasil ini 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi memediasi hubungan antara Budaya 

Organisasi dan Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

7. Komunikasi interpersonal berpengaruh terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) melalui komitmen organisasi pada PT. Jaktour. Hasil ini 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi memediasi hubungan antara 

komunikasi interpersonal dan Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

 

5.2. Saran 

Dari hasil kesimpulan yang diperoleh maka dapat diketahui bahwa pengaruh 

budaya organisasi, komunikasi interpersonal, komitmen organisasi terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  PT. Jaktour, maka untuk 

meningkatkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebaiknya melakukan 

upaya-upaya: 
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1. Operasional Untuk Kepentingan Bisnis 

a. Budaya organisasi terhadap komitmen organisasi 

Perusahaan sebaiknya memberikan kesempatan bagi pegawai agar pegawai 

dapat berinovasi dan berani mengambil resiko.  Selain itu pengambilan 

keputusan oleh manajemen sebaiknya memperhatikan dampak dari 

keputusan tersebut bagi pegawai. Apabila keputusan yang diambil oleh 

perusahaan berdampak positif  bagi pegawai maka  hal ini dapat 

memperkuat budaya organisasi yang ada dalam perusahaan dan dapat 

meningkatkan komitmen  serta loyalitas  pegawai kepada perusahaan. 

b. Komunikasi interpersonal terhadap komitmen organisasi 

Bagi perusahaan agar lebih memperhatikan kebutuhan pegawai menyangkut 

kebutuhan untuk dapat berkomunikasi interpersonal secara tepat bagi 

kepentingan perusahaan. 

c. Komitmen organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). 

Perusahaan perlu meningkatkan komitmen karyawan dengan menciptkan 

kondisi kerja yang baik dan sesuai dengan harapan pegawai sehingga 

pegawai merasa semakin nyaman baik dalam lingkungan fisik maupun 

dengan rekan kerja. Komitmen organisasi pegawai PT. Jaktour harus lebih 

dibangun karena berpengaruh pada timbulnya perilaku OCB. Komitmen 

organisasi mencerminkan loyalitas pegawai terhadap perusahaan dan  

kemauan untuk berusaha demi perusahaan. Seorang pegawai dengan 

komitmen yang tinggi terhadap perusahaan memiliki keinginan yang rendah 
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untuk meninggalkan perusahaan. Sehingga dengan komitmen yang tinggi  

maka pegawai akan terdorong untuk lebih peduli dengan sekitar terutama 

dengan rekan kerja sehingga tenggang rasa dan keinginan untuk membantu 

semakin tinggi dan hal tersebut dapat memicu perilaku OCB. 

Berpengaruhnya komitmen organisasi terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB dapat dijadikan pertimbangan bagi manajemen PT. Jaktour 

untuk bahan evaluasi pegawai dalam rangka pengoptimalisasian kinerja 

perusahaan. Pimpinan dan pegawai harus dapat memperbaiki hal-hal seperti 

hubungan emosional pegawai dengan  organisasi dan pekerjaan. Perlu 

ditingkatkan rasa nyaman dalam bekerja, bahagia berada dalam organisasi, 

bangga bekerja dalam instansi ini dengan cara memberikan perhatian yang 

tinggi pada pegawai, komunikasi yang baik terhadap pegawai, memberikan 

keterlibatan yang tinggi kepada pegawai dalam pekerjannya. 

d. Budaya Organisasi terhadap OCB 

Perusahaan perlu  lebih mensosialisasikan Budaya organisasi yang baru 

terbentuk sehingga pegawai dapat mengembangkan budaya dengan 

memaksimalkan kinerjanya. PT. Jaktour perlu memberikan pemahaman-

pemahaman mengenai budaya organisasi terhadap pegawai agar kinerja 

karyawan terus meningkat. Lingkungan budaya yang baik harus diciptakan 

oleh perusahaan agar dapat mempersatukan pegawai perusahaan sehingga 

dapat membentuk sikap serta perilaku OCB para pegawai PT. Jaktour. 

e. Komunikasi Interpersonal terhadap OCB 
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Perusahaan harus mampu memfasilitasi komunikasi interpersonal yang baik 

di lingkungan perusahaan agar perilaku OCB dapat tercipta. Untuk 

komunikasi interpersonal, manajemen sebaiknya memberi ruang atau 

saluran komunikasi yang lebih luas lagi dalam menyampaikan ide atau 

pendapat dalam mengefektifkan pelaksanaan pekerjaannya. Pimpinan juga 

diharapkan dapat memberikan bantuan kepada pegawai dalam memberikan 

solusi atas permasalahan atau konflik yang dihadapi pegawai untuk dapat 

menyampaikan ide-ide atau masukan yang berguna dalam memaksimalkan 

pencapaian kinerja pegawai. 

 

2. Akademis 

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan serta perbedaan dalam subyek 

penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk meneliti faktor lain yang 

berkaitan dengan OCB, komitmen organisasi, komunikasi interpersonal dan budaya 

organisasi. Penambahan jumlah responden juga sebaiknya dilakukan agar 

generalisasi hasil penelitian akan lebih baik. 


