BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV dapat
disimpulkan secara umum bahwa kepuasan kerja, dukungan organisasi, dan
komitmen organisasi dapat mempengaruhi OCB pada restoran cepat saji yang ada
di Batam. Hasil pengujian hipotesis H1 yang dilakukan penulis dapat disimpulkan
terdapat

pengaruh

signifikan

antara

variabel

kepuasan

kerja

terhadap

Organizational citizenship behavior. Sehingga dengan adanya kepuasan kerja
dalam perusahaan bagi karyawanya maka akan dapat membantu meningkatkan
OCB. karena hal ini sesuai dengan penelitian ini dan juga penelitian-penelitian
sebelumnya yang meneliti tentang kepuasan kerja dengan OCB.
Hasil pengujian hipotesis H2 yang dilakukan penulis dapat disimpulkan
tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel dukungan organisasi terhadap
Organizational citizenship behavior. Walapun tidak sejalan dengan penelitian
terdahulu yang terdapatnya hubungan antara dukungan organisasi dengan OCB.
Dukungan organisasi dapat timbul dari peran supervisor, manajer, dan direktur
yang mendukung peran karyawan.
Hasil pengujian hipotesis H3 yang dilakukan penulis dapat disimpulkan
terdapat pengarug signifikan antara variabel komitmen organisasi terhadap
Organizational citizenship behavior. Karyawan memiliki komitmen organisasi
dalam dirinya maka akan memiliki rasa kepedulian dan tanggung jawab terhadap
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organisasi. Sehingga dengan komitmen organisasi pada karyawan dalam
perusahaan dapat menimbulkan perilaku OCB. karena hal ini sesuai dengan
penelitian ini dan juga penelitian-penelitian sebelumnya yang meneliti tentang
komitmen organisasi dengan OCB.

5.2

Keterbatasan
Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan, dimana jumlah responden

yang hanya sebatas karyawan yang bekerja di perusahaan restoran cepat saji asing
di Kota Batam. Sehingga tidak mencerminkan keseluruhan bila penelitian ini
dilakukan di wilayah dan jenis industi yang berbeda. Terlebih ijin untuk dapat
menyebarkan kuesioner tidaklah mudah. Selain itu setelah kuesioner berhasil
dibagikan pada karyawan untuk diisi, jangka waktu pengembalian kuesioner
tersebut memakan waktu lama dikarenakan belum semua dapat mengisi kuesioner
dengan alasan pembagian shift kerja. Juga variabel yang diteliti masih sebatas
pada beberapa variabel, sehingga disarankan untuk penelitian selanjutnya yang
hendak meneliti masalah yang sama agar memasukkan variabel-variabel lain yang
memengaruhi Employee Performance misalnya dengan model yang berbeda,
dilakukan di lokasi dan waktu yang berbeda.
Hasil uji r didapat nilai r square 0.310 yang berarti variabel kepuasan
kerja, dukungan organisasi, dan komitmen organisasi dapat menjelaskan variabel
OCB sebesar 31% menunjukan variabel independen dalam menjelakan variabel
dependen secara terbatas. Untuk kedepanya tidak bisa lagi dipergunakan.
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5.3

Rekomendasi
Dari hasil penelitian dan pembahasan ini maka dapat diberikan

rekomendasi untuk perusahaan restoran cepat saji di kota Batam dari penelitian
ini. Hasil penelitian ini menunjukakan bahwa kepuasan kerja pada karyawaan
dapat meningkatkan perilaku organizational citizenship behavior. Dengan adanya
kepuasan kerja pada karyawan akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan
performa dan produktifitas dan perlu upaya peningkatan kepuasan kerja dengan
cara perbaikan sistem penghargaan (kompensasi dan karir), serta hubungan kerja
yang harmonis antara bawahan dan atasan.
Faktor komitmen organisasi berpengaruh terhadap OCB. Dengan adanya
komitmen organisasi dalam perusahaan membuat karyawan memiliki rasa
tanggung jawab atas keberlangsungan organisasi dan untuk meningkatkan
komitmen

dengan

memberdayakan

karyawan,

membangun

komunikasi

interpersonal yang baik, dan menjamin adanya keadilan dalam organisasi sehingga
dapat membuat karyawan berkomitmen atas organisasinya.
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