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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan analisa pembahasan yang telah dikemukakan pada 

bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Hasil pengujian pada hipotesis H1 diperoleh bahwa organizational culture 

berpengaruh signifikan terhadap organizational commitment. Hal ini 

dikarenakan semakin karyawan memiliki kecocokan dengan budaya 

organisasi yang mereka akan menunjukkan tingkat komitmen kerja yang 

lebih tinggi. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Khan 

dan Rashid (2012), Yiing dan Zaman (2009). 

2. Hasil pengujian pada hipotesis H2 diperoleh bahwa leadership style 

berpengaruh signifikan terhadap organizational commitment. Hal ini 

dikarenakan dengan adanya suatu gaya kepemimpinan yang dapat diterima 

dan dihormati, maka dengan otomatis hal ini memotivasi karyawan untuk 

bekerja lebih semangat dan lebih komitmen terhadap organisasi. Hasil 

pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian Khan dan Rashid (2012), 

Ekaterini (2010) dan Sabir et al., (2011). 

3. Hasil pengujian pada hipotesis H3 diperoleh bahwa job satisfaction 

berpengaruh signifikan terhadap organizational commitment. Hal ini 

dikarenakan karyawan yang lebih puas akan kerjanya maka cenderung 

akan lebih komitmen terhadap pekerjaan serta perusahaan tempat 
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karyawan bekerja. Hasil pengujian ini konsisten dengan hasil penelitian 

Tang (2008), Paulin et al., (2006) dan Podsakoff dan Organ (2006). 

4. Hasil pengujian pada hipotesis H4 diperoleh bahwa job stress berpengaruh 

signifikan terhadap organizational commitment. Hal ini dikarenakan 

semakin tingginya stres terhadap kerja maka akan lebih cenderung 

karyawan untuk memilih berhenti bekerja sehingga komitmen yang 

diberikan akan semakin berkurang. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

hasil penelitian Tang (2008), Aghdasi et al., (2011) dan Sweeney dan 

Quirin (2009). 

5. Hasil pengujian pada hipotesis H5 diperoleh bahwa organizational 

commitment berpengaruh signifikan terhadap organizational citizenship 

behavior. Hal ini dikarenakan komitmen yang tinggi akan lebih 

memotivasi seorang karyawan untuk berbuat lebih terhadap perusahaan 

walaupun tidak mendapatkan penghargaan secara materiil maupun 

apresiasi yang banyak, maka dengan itu sikap organizational citizenship 

behavior yang karyawan berikan akan lebih banyak. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan hasil penelitian Khan dan Rashid (2012), Tang (2008), 

Yahaya et al., (2012) dan Riketta (2002). 

 

5.2     Keterbatasan 

 Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan atau kelemahan yang dapat 

mengakibatkan kurang sempurnanya penelitian ini antara lain:   
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1. Penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur di Batam yang 

terletak di kawasan industri Batamindo. 

2. Responden dalam penelitian ini hanya untuk angkatan kerja pada 

perusahaan manufaktur saja, sehingga belum tentu dapat mencerminkan 

keadaan yang sama pada perusahaan lainnya. 

3. Data penelitian yang diperoleh melalui kuesioner belum tentu 

mencerminkan keadaaan yang sesungguhnya sebab dalam proses 

pengambilan data tidak ada komunikasi langsung dengan responden. 

 

5.3  Rekomendasi 

 Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk penelitian yang akan 

datang adalah sebagai berikut: 

1. Responden untuk penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya dilakukan 

pada perusahaan manufaktur di Batam saja, tetapi dilakukan di beberapa 

kota lainnya seperti, Tanjung Pinang, Tanjung Batu, Lingga dan Tanjung 

Balai Karimun agar dalam mengestimasi parameter populasi dapat 

dilakukan dengan akurat sehingga hasil yang diperoleh lebih tepat dalam 

memprediksi faktor faktor yang mempengaruhi organizational citizenship 

behavior secara keseluruhan. 

2. Objek penelitian untuk penelitian berikutnya sebaiknya tidak hanya 

penelitian pada perusahaan manufaktur saja, tetapi dapat dilakukan pada 

perusahaan yang lain seperti pada sektor jasa, teknologi dan seluruh 

aktivitas dalam organisasi. 
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3. Penelitian secara langsung turun ke lapangan untuk memastikan hasil 

penelitian dari data yang didapatkan mempunyai tingkat signifikansi yang 

tinggi dengan data observasi di lapangan. 
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