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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1.  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara komitmen 

organisasi afektif, berkelanjutan, normatif terhadap disiplin kerja karyawan 

Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta. Hal ini berarti 

semakin baik komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif maka disiplin kerja 

karyawan Akbid Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta juga akan semakin 

meningkat. 

2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara komitmen 

organisasi afektif, berkelanjutan, normatif terhadap disiplin kerja karyawan 

Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta. Hal ini berarti 

semakin baik komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif maka disiplin kerja 

karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta juga akan 

semakin meningkat. 

3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara disiplin terhadap kinerja 

karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta. Hal ini 
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berarti semakin tinggi disiplin kerja maka kinerja karyawan Akbid Ummi 

Khasannah Bantul Yogyakarta juga akan semakin meningkat. 

4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara parsial antara komitmen 

organisasi afektif, berkelanjutan, normatif terhadap kinerja karyawan karyawan 

Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta. Hal ini berarti 

semakin baik komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif maka kinerja 

karyawan karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta 

juga akan semakin meningkat. 

5. Terdapat pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara komitmen 

organisasi afektif, berkelanjutan, normatif terhadap kinerja karyawan karyawan 

Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta. Hal ini berarti 

semakin baik komitmen afektif, berkelanjutan dan normatif maka kinerja 

karyawan karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta 

juga akan semakin meningkat. 

6. Lebih besar pengaruh tidak langsung komitmen organisasi afektif, berkelanjutan, 

normatif terhadap kinerja daripada pengaruh langsung komitmen organisasi 

afektif, berkelanjutan, normatif terhadap kinerja melalui disiplin kerja pada 

karyawan Akademi Kebidanan Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta.  
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5.2.  Saran  

Berdasar kesimpulan di atas, selanjutnya dapat diusulkan saran yang diharapkan 

akan bermanfaat bagi perusahaan yang melakukan restrukturisasi. 

1. Akbid Ummi Khasannah Bantul Yogyakarta hendaknya meningkatkan variabel 

komitmen organisasi, khususnya komitmen berkelanjutan karena paling besar nilai 

rata – rata penilaian responden pada variabel tersebut.  Karyawan sebaiknya tetap 

terus bekerja di perusahaan, karena meninggalkan perusahaan akan membutuhkan 

pengorbanan yang besar, dan perusahaan lain belum tentu memiliki manfaat yang 

akan karyawan dapatkan sewaktu bekerja diperusahaan Akbid Ummi Khasannah 

Bantul Yogyakarta dan karyawan mempertimbangkan kerugian yang akan dialami 

jika memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. 

2. Disiplin kerja terbukti berpengaruh terhadap kinerja karyawan, hendaknya 

perusahaan memberikan umpan balik terhadap kemajuan karier karyawan dan 

membantu karyawan untuk melakukan analisis terhadap karier mereka. Selain itu 

pimpinan perusahaan hendaknya dapat menjadi tauladan yang baik bagi karyawan, 

agar karyawan lebih meningkatkan disiplin kerjanya.  

 

 

 

 

 

 


