
67 

 

 

 

 

 

 

 

V. SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN, DAN SARAN 

 

 

 

 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan hasil dan pembahasan pada 

penelitian ini adalah bahwa secara simultan ideologi inti dan nilai-nilai inti 

berpengaruh signifikan terhadap komimen afektif. Secara simultan pula ideologi inti 

dan nilai-nilai inti berpengaruh signifikan terhadap komitmen kontinuan. Serta secara 

simultan ideologi inti dan nilai-nilai inti tidak berpengaruh terhadap komitmen 

normatif. Hal ini menjawab pernyataan pada latar belakang, bahwa data-data yang 

mengidentifikasi dugaan persepsi visi dan misi keseluruhan variabel berpengaruh 

positif atau negatif terhadap komitmen organisasional. 

 

Berikut hasil olah data dan pembahasan secara parsial penelitian yang dapat 

disampaikan untuk memperjelas kesimpulan: 

1. Kesimpulan secara parsial adalah sebagai berikut: 

a. Variabel ideologi inti berpengaruh signifikan terhadap komitmen afektif 

sebesar 3,710 artinya hipotesis ini didukung pada pengujian perusahaan 

media di Lampung. 
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b. Variabel nilai-nilai inti tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

afektif sebesar -0,251 artinya hipotesis ini tidak didukung pada pengujian 

perusahaan media di Lampung. 

c. Variabel ideologi inti berpengaruh signifikan terhadap komitmen kontinuan 

sebesar 2,444 artinya hipotesis ini didukung pada pengujian perusahaan 

media di Lampung. 

d. Variabel nilai-nilai inti tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

kontinuan sebesar -0,341 artinya hipotesis ini tidak didukung pada 

pengujian perusahaan media di Lampung. 

e. Variabel ideologi inti tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

normatif sebesar 0,049 artinya hipotesis ini tidak didukung pada pengujian 

perusahaan media di Lampung. 

f. Variabel nilai-nilai inti tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

normatif sebesar 1,359 artinya hipotesis ini tidak didukung pada pengujian 

perusahaan media di Lampung. 

 

2. Kesimpulan secara simultan adalah sebagai berikut: 

Ha 1 . Ideologi inti dan nilai-nilai inti berpengaruh signifikan terhadap komitmen   

  afektif pada perusahaan media di Lampung (Hipotesis didukung) 

Ha2.  Ideologi inti dan nilai-nilai inti berpengaruh signifikan terhadap komitmen  

  kontinuan pada perusahaan media di Lampung (Hipotesis didukung) 
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Ha3. Ideologi inti dan nilai-nilai inti tidak berpengaruh signifikan terhadap      

komitmen normatif pada perusahaan media di Lampung (Hipotesis tidak 

didukung) 

 

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan penelitian, antara lain objek 

penelitian ini dipersepsikan sama, dalam ruang lingkup media di Lampung. 

Komitmen organisasi serta pengelolaan manajemen yang berbeda dipersepsikan 

sama. Masa kerja yang kurang dari satu (1) tahun digunakan dalam penelitian 

persepsi visi dan misi ini, sehingga responden dengan masa kerja lebih dari satu (1) 

tahun dipersepsikan sama dalam mengisi kuesioner penelitian ini. 

 

5.3 Saran 

Dari hasil penelitian ini, penulis menyampaikan saran sebagai berikut: 

a. Menurut hasil penelitian tersebut, maka penulis menyarankan untuk kedua 

organisasi tersebut, sebaiknya visi dan misi yang telah dicanangkan 

perusahaan. Semuanya harus melihat proporsi karyawan dan komitmen yang 

tinggi dari dalam perusahaan tersebut. Sehingga hasil yang akan diperoleh 

untuk meningkatkan value chain perusahaan terhadap pihak eksternal bisa 

lebih tinggi, dalam rangka berinvestasi diperusahaan tersebut. 

b. Secara simultan dalam penelitian ini menunjukan bahwa ideologi inti dan 

nilai-nilai inti terhadap komitmen afektif, komitmen kontinuan, dan komitmen 
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normatif tidak bisa dipersepsikan sama. Strategi dalam membangun SDM 

berdaya saing pun berbeda dengan perusahaan sejenis.  

c. Komitmen dengan nilai kontinuan yang tinggi, harapannya perusahaan bisa 

meningkatkan investasi dan value personal karyawan yang tinggi sehingga 

peluang bertahan dan maju hingga 10 sampai 30 tahun mendatang lebih baik 

lagi.  


