
 

 

 

V. SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

 

Dari hasil penelitian, disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima dengan 

artinya bahwa komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan/pegawai 

RSUD.Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung, dengan keterangan sebagai 

berikut : 

1. Komitmen mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan RSUD. Dr. H. 

Abdul Moeloek Bandar Lampung. Pengaruh yang ditimbulkan adalah positif, 

berarti semakin tinggi komitmen seorang karyawan, akan semakin tinggi pula 

tingkat kinerja karyawan tersebut. 

2. Pada uji hipotesis yang dilakukan lewat uji t diketahui bahwa nilai t hitung 

(10.772) lebih besar dari t tabel (1.984) sehingga hipotesis diterima yang 

artinya bahwa komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan RSUD. Dr. 

H. Abdul Moeloek Bandar Lampung. Hasil analisis menunjukan bahwa 

komitmen memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja. 

3. Berdasarkan tanggapan responden terhadap kusioner pada pernyataan tentang 

komitmen, skor komitmen karyawan Rumah Sakit Umum Daerah 
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Dr.H.Abdul Moeloek Bandar Lampung yang paling tinggi ditunjukan oleh 

salah satu indikator kesetiaan, yaitu jika Rumah Sakit dilecehkan, siap untuk 

membela dengan cara yang santun .  

4. Berdasarkan tanggapan responden terhadap kuesioner pada pernyataan 

tentang kinerja karyawan/pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Abdul 

Moeloek Bandar Lampung, skor yang paling tinggi ditunjukan dari salah satu 

indikator ketepatan waktu, yakni selalu hadir dalam rapat membahas program 

kerja. 

 

5.2. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, adapunsaran-saran 

yang diajukan oleh penulis dari penelitian yang telah dilakukan antara lain adalah 

sebagai berikut : 

Saran dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepada pegawai RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung hendaknya 

terus meningkatkan komitmen pekerjaannyauntuk melayani pasien secara 

optimal, meningkatkan komitmen dapat mendorong pegawai untuk dapat 

melaksanakan kinerja mereka dengan baik dan terarah. Hal yang perlu 

diperhatikan adalah faktor kinerja pegawai dalam memberikan pelayanannya 

seperti komunikasi terhadap pasien atau keluarga pasien. 

2. Untuk pihak manajemen rumah sakit perlu disadari bahwa komitmen 

memiliki kontribusi yang cukup besar dalam mempengaruhi kinerja seorang 

karyawan. Melihat hal ini hendaknya pihak manajemen mengupayakan 
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langkah-langkah yang diperlukan dalam meningkatkan komitmen karyawan. 

Seperti memperhatikan dan mensejahterakan karyawan-karyawannya, 

sehingga karyawan merasa diperhatikan oleh organisasinya hal itu akan akan 

tumbuh komitmen karyawan untuk memberikan kinerja yang lebih optimal. 

3. Kepada pegawai RSUD.Dr.H. Abdul Moeloek diharapkan untuk 

meningkatkan komitmen para pegawainya, karena dengan komitmen yang 

baik akan dapat meningkatkan kinerjanya. Hal-hal yang dapat dilakukan 

antara lain : 

a) Langkah yang dapat diambil untuk komitmen dalam indikator 

kepedulian yaitu adanya hubungan baik dan rasa hormat antara 

pegawai dan pimpinannya, sehingga tidak ada jarak yang begitu jauh 

antara pegawai dan pimpinan ataupun sebaliknya. Dengan ini supaya 

bisa mengadakan dan membahasmasalah-masalah yang terjadi, saling 

memberikan saran ataupun pendapat terhadap masalah-masalah yang 

terjadi untuk mencari solusi yang tepat dalam masalah dengan pasien 

maupun dengan organisasinya. 

b) Langkah yang dapat diambil untuk kinerja dalam indikator kualitas 

yaitu meningkatkan kemampuan kerja dan keterampilan sosial, antara 

lain dengan jalan meningkatkan komunikasi dan pemahaman kepada 

karyawan maupun perawat bahwa dalam menghadapi persaingan 

sekarang ini dibutuhkan pelayanan yang lebih maksimal yaitu tidak 

hanya merawat pasien tapi mempunyai komunikasi dengan baik dan 

mempunyai rasa lebih empatisehingga dapat memuaskan kebutuhan 

pasien dan keluarga pasien. 


