
 
 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh Kepuasan Kerja (pekerjaan, gaji, promosi, pengawasan, teman kerja) 

dan Komitmen Organisasi (komitmen normatif, komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan) terhadap Organizational Citizenship Behavior karyawan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung maka, peneliti membuat kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kesimpulan secara parsial adalah sebagai berikut: 

H1. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap organizational citizenship 

behavior  karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung. (Hipotesis didukung) 

H2. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap organizational 

citizenship behavior  karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung. (Hipotesis didukung) 

 

2. Kesimpulan secara simultan yaitu: 

H3. Kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior  karyawan Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Lampung. (Hipotesis didukung) 
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5.2 Saran  

Saran-saran yang peneliti buat merupakan dari skor terendah yang terdapat pada 

indikator disetiap variabel penelitian. Variabel Kepuasan Kerja skor terendah 

terdapat pada indikator promosi yaitu 287, variabel Komitmen Organisasi skor 

terendah pada indikator komitmen berkelanjutan yaitu 282 dan variabel OCB skor 

terendah terdapat pada indicator Sportmanship yaitu 321. Berdasarkan hal ini 

maka terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

1. Menurut hasil uji pada pembahasan, maka peneliti menyarankan kepada 

pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung untuk lebih 

memperhatikan dan memaksimalkan karyawan yang memiliki keahlian 

dan kemampuan yang baik. Hal ini dapat dilakukan dengan menaikkan 

jabatan atau mempromosikan karyawan yang berprestasi secara tepat dan 

adil. Saran ini diberikan berdasarkan hasil dari penelitian mengenai 

kepuasan kerja dengan indikator promosi mendapat skor terendah.  

  

2. Peneliti menyarankan perlunya penguatan komitmen yang dilakukan oleh 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Univeritas Lampung dari sisi kepedulian 

terhadap organisasi dengan sikap pengorbanan dan kesedian untuk tetap 

berada pada organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi 

kebebasan pada karyawan dalam berkarya dan memberikan penghargaan 

terhadap karyawan yang berprestasi. Saran ini diberikan berdasarkan hasil 

dari penelitian mengenai komitmen organisasi dengan indikator komitmen 

berkelanjutan mendapat skor terendah.   
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3. Peneliti menyarankan kepada pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Univeritas Lampung untuk meningkatkan Organizational Citizenship 

Behavior  terutama mengenai kemampuan karyawan dalam beradaptasi 

dalam situasi yang baru atau perubahan didalam organisasi dan 

kemampuan karyawan untuk mengetahui secara menyeluruh mengenai 

pekerjaannya serta tidak banyak mengeluh. Saran ini diberikan 

berdasarkan hasil dari penelitian mengenai organizational citizenship 

behavior dengan indikator sportmanship mendapat skor terendah. 


