
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1.  Simpulan 

Berdasarkan analisis-analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Secara parsil Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan negatif  terhadap 

Organizational Citizenship Behavior karyawan PT Keong Nusantara 

Abadi dengan nilai rata-rata 3,85 yang berarti kepuasan kerja tinggi. 

Kepuasan kerja adalah salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya 

sikap Organizational Citizenship Behavior walaupun secara pengaruh 

lebih lemah dari loyalitas kerja karyawan.  

2. Secara parsial Loyalitas Karyawan berpengaruh  positif dan signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior karyawan PT Keong 

Nusantara Abadi dengan nilai rata-rata 3,88 yang berarti loyalitas 

karyawan tinggi. Loyalitas karyaw an merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi timbulnya perilaku Organizational Citizenship Behavior. 

3. Kepuasan Kerja dan  Loyalitas Karyawan PT Keong Nusantara Abadi 

secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior, dengan memiliki pengaruh sebesar 80% dan sisanya 

20% dipengaruhi faktor lain. Dari hal-hal di atas, hasil penelitian ini 
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menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap perilaku Organizational Citizenship Behavior karyawan, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa hal utama yang mendorong karyawan 

untuk memberikan  kontribusi lebih dari standar atau extra role kepada 

perusahaan adalah karena karyawan merasa puas terhadap perusahaan 

tempat mereka bekerja. Selain itu, dapat disimpulkan juga bahwa loyalitas 

karyawan juga memberikan kontribusi bagi tercapainya Organizational 

Citizenship Behavior karyawan terhadap perusahaan. Karyawan PT Keong 

Nusantara Abadi yang memiliki kepuasan dan loyalitas dalam bekerja 

akan menampilkan perilaku Organizational Citizenship Behavior juga 

secara otomatis akan mendorong tercapainya kesuksesan perusahaan. 

 

5.2 Saran  

Dari kesimpulan yang telah diperoleh maka dapat diberikan saran-saran sebagai 

berikut: 

1. Tanggapan responden untuk variabel kepuasan kerja sebagian besar 

menyatakan setuju terhadap ketujuh indikator kepuasan kerja. Hal ini berarti 

responden setuju mengenai kepuasan kerja. Rata-rata skor jawaban responden 

sebesar 3,85 yang berkategori tinggi. Namun ada beberapa indikator yang 

perlu dilakukan survey secara berkala yaitu mengenai pengasilan yang saya 

terima sesuai dengan jabatan. Hal ini dilakukan guna untuk meningkatkan 

perilaku Organizational Citizenship Behavior.  

2. Tanggapan responden untuk variabel loyalitas kerja karyawan sebagian besar 

menyatakan setuju terhadap ketujuh indikator loyalitas kerja karyawan. Hal ini 
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memberikan kesan bahwa responden setuju mengenai loyalitas kerja 

karyawan. Rata-rata skor jawaban responden sebesar 3,88 yang berkategori 

tinggi. Namun ada beberapa indikator yang perlu dilakukan survey secara 

berkala yaitu mengenai inginnya karyawan bertahan diperusahaan meskipun 

ada tawaran pekerjaan yang sama di tempat lain. Hal ini dilakukan guna untuk 

meningkatkan Organizational Citizenship Behavior. 

3. Pada penelitian selanjutnya, terutama bagi yang berminat untuk meneliti 

kembali tentang variabel kepuasan kerja dan loyalitas karyawan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior agar lebih mengembangkan pada 

variabel bebas yang lain di luar model penelitian. Mengingat bahwa pada 

model penelitian ini variabel bebas hanya berpengaruh sebesar 80% terhadap 

variabel terikatnya dan sisanya sebesar 20% dapat dijelaskan oleh variabel 

lainnya. Penulis menyarankan kepada para peneliti selanjutnya agar lebih 

memfokuskan pada indikator-indikator yang kurang memberikan pengaruh 

seperti penghasilan yang diterima, inginya karyawan menetap di perusahaan 

meskipun ada tawaran pekerjaan yang sama di tempat lain. 


