
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi motivasi 

intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan komitmen organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior pada karyawan PTPN VII Unit Usaha Bergen, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Motivasi intrinsik berimplikasi positif dan signifikan terhadap organizational 

citizenship behavior pada karyawan PTPN VII Unit Usaha Bergen. Motivasi 

intrinsik kayawan yang tertinggi adalah keinginan untuk melaksanakan 

pekerjaan yang besar, semakin meningkat dan bervariasi. Secara rata-rata 

motivasi intrinsik karyawan PTPN VII Unit Usaha Bergen adalah 2,97 dari 

skala 5 atau berada pada kategori sedang. 

2. Motivasi ekstrinsik tidak berimplikasi positif dan signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior pada karyawan PTPN VII Unit Usaha 

Bergen. Motivasi ekstrinsik yang tertinggi adalah pimpinan yang memberikan 

ketentuan waktu pada saat kapan dimulainya kegiatan dan kapan harus selesainya 

kegiatan. Secara rata-rata motivasi ekstrinsik karyawan PTPN VII Unit Usaha 

Bergen adalah 3,08 dari skala 5 atau berada pada kategori sedang. 

3. Komitmen organisasi berimplikasi positif dan signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior pada karyawan PTPN VII Unit Usaha 
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Bergen. Komitmen organisasi yang tertinggi adalah karyawan berusaha untuk 

bersikap setia atau loyal pada perusahaan. Secara rata-rata komitmen organisasi 

karyawan PTPN VII Unit Usaha Bergen adalah 2,74 dari skala 5 atau berada 

pada kategori sedang. 

4. Secara rata-rata organizational ctizenship behavior karyawan PTPN VII Unit 

Usaha Bergen adalah 2,74 dari skala 5 atau berada pada kategori sedang. 

Organizational ctizenship behavior yang tertinggi adalah karyawan 

mendengarkan pendapat rekan kerja yang lain. 

5. Secara simultan motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan komitmen 

organisasi berimplikasi positif terhadap organizational citizenship behavior 

dengan pengaruh sebesar 54,3%. 

 

5.2 Saran 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, adapun saran-saran 

yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Pimpinan PTPN VII Unit Usaha Bergen sebaiknya memperhatikan motivasi 

intrinsik karyawan dengan cara memberi reward kepada karyawan untuk   

meningkatkan kemampuan karyawan baik dalam ketepatan waktu dan kualitas 

yang dihasilkan agar dapat meningkatkan  organizational citizenship behavior 

pada karyawan PTPN VII Unit Usaha Bergen. 

2. Perlu adanya upaya untuk meningkatkan motivasi ekstrinsik dengan cara 

memberikan fasilitas kerja yang mendukung kinerja karyawan agar kondisi 

kerja PTPN VII Unit Usaha Bergen menyenangkan, jika kondisi kerja 

menyenangkan bagi karyawan akan mendapatkan hasil timbal balik yang lebih 
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baik dan dapat meningkatkan organizational citizenship behavior pada 

karyawan PTPN VII Unit Usaha Bergen. 

3. Pimpinan PTPN VII Unit Usaha Bergen sebaiknya memperhatikan komitmen 

organisasi dengan cara memberikan kompensasi berupa kebutuhan sehari-hari 

supaya karyawan yang bekerja dapat memutuskan untuk terus bergabung pada 

perusahaan, jika dalam memenuhi kebutuhan sudah terpenuhi  maka karyawan 

akan loyal terhadap perusahaan dan dapat meningkatkan organizational 

citizenship behavior pada karyawan PTPN VII Unit Usaha Bergen. 

4. Bagi penelitian selanjutnya yang hendak melakukan penelitian sejenis, agar 

dapat mengembangkan penelitian serta menambah variabel, responden, 

sehingga semakin memperkaya pengetahuan tentang implikasi motivasi 

intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan komitmen organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


