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V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan 

 

Dari hasil pembahasan dan analisis terhadap hasil penelitian pada bab IV, maka 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

 

Perilaku OCB (Organization Citizen Behavior) di lingkungan Dinas 

Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus secara nyata berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap komitmen organisasi pegawai. Hal ini ditunjukkan dengan 

nilai koefisien beta sebesar 1, 050 (bernilai positif) dengan t-probabilitas sebesar 

0,000. 

 

Serta berdasarkan perilaku komitmen organisasi yang terdiri dari identifikasi, 

keterlibatan, dan loyalitas didapatkan hasil bahwa: 

 

1. Untuk aspek identifikasi sebesar 46% pegawai Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Tanggamus telah melakukan kegiatan berdasarkan aspek tersebut. 

 

2. Untuk aspek keterlibatan sebesar 45% pegawai Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Tanggamus telah melakukan kegiatan berdasarkan aspek tersebut.  

 

3. Untuk aspek loyalitas sebesar 42,5% pegawai Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Tanggamus telah melakukan kegiatan berdasarkan aspek tersebut. 
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Berdasarkan uraian diatas didapat bahwa perilaku komitmen organisasi pada 

pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus tergolong pada 

kriteria baik. 

 

Berdasarkan perilaku OCB (organizational citizenship behavior) yang terdiri dari 

aspek altruisme, ketelitian, sportifitas, kebaikan sosial dan penghormatan 

didapatkan hasil bahwa: 

 

1. Untuk aspek Altruisme sebesar 57% pegawai Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Tanggamus telah melakukan kegiatan tersebut. 

 

2. Untuk aspek Ketelitian sebesar 57,6% pegawai Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Tanggamus telah melakukan kegiatan tersebut. 

 

3. Untuk aspek Sportifitas sebesar 65% pegawai Dinas Pertambangan dan Energi 

Kabupaten Tanggamus telah melakukan kegiatan tersebut. 

 

4.Untuk aspek Kebaikan Sosial sebesar 66% pegawai Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Tanggamus telah melakukan kegiatan tersebut. 

 

5. Untuk aspek Penghormatan sebesar 62,5% pegawai Dinas Pertambangan dan 

Energi Kabupaten Tanggamus telah melakukan kegiatan tersebut. 

 

B. Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian, untuk meningkatkan komitmen organisassi pegawai 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus perlu memperhatikan 

beberapa hal berikut: 
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1. Untuk aspek komitmen organisasi yang terdiri dari 3 aspek yaitu identifikasi, 

keterlibatan, dan loyalitas masing-masing aspek sudah menunjukkan hasil yang 

cukup baik dan perlu untuk dipertahankan. 

 

2. Untuk aspek OCB (organizational citizenship behavior) yang terdiri dari 5 

aspek yaitu akulturisme, ketelitian, sportifitas, kebaikan sosial dan 

penghormatan masing-masing aspek menunjukkan hasil yang baik dan perlu 

diperhatikan.  

 

3. Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk mengembangkan diri, 

melalui berbagai jenis pelatihan serta pendidikan. 

 

4. Memberikan penghargaan dan kehormatan kepada para pegawai yang telah 

bersedia untuk memberikan kinerja terbaik yang dimilikinya demi kemajuan 

dan keberhasilan visi dan misi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Tanggamus. 

 

 


