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KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dalam penelitian ini dilakukan dua jenis analisis yaitu analisis kualitatif

dan analisis kuantitatif atau analisis statistik. Dari hasil analisis tersebut dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hipotesis 1 yang menyatakan bahwa "ada pengaruh positif dan

signifikan antara variabel Organizational Citizenship Behavior

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan", terbukti. Hal ini

dapat dilihat dari besamya F hitung (66,562) > F tabel (3,0598) dan

probabilitas 0,000 (P < 5 %), berarti semua variabel bebas (X)

secara bersama-sama mempengamhi variabel terikat (Y). Koefisien

determinasi (R2) sebesar 0,586 menunjukkan bahwa variabel

Organizational Citizenship Behavior (X) secara bersama-sama

memiliki kontribusi pengamh yang signifikan terhadap variabel

kinerja karyawan (Y) sebesar 58,6 %, sedangkan sisanya

dipengamhi oleh variabel-variabel lain selain variabel bebas yang

diteliti.

2. Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa "variabel yang paling

berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah variabel

obedience", terbukti. Hal ini dapat dilihat dari besamya r2, dimana
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variabel obedience (XI) mempunyai r2 terbesar diantara variabel

bebas yang lain, yaitu sebesar 0,241.

5.2. Saran

Setelah mengamati hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat

dijadikan sebagai masukan (input) bagi PT. Perkebiman Nusantara XIII Kebun

Gunung Meliau. Perlu disadari bahwa perilaku karyawan yang mengindikasikan

pelaksanaan Organizational Citizenship Behavior temyata berpengamh terhadap

kinerja mereka. Oleh sebab itu, ada beberapa hal penting yang dapat dijadikan

sumber perhatian bagi manajemen pemsahaan.

1. Menurut hasil penelitian, variabel Organizational Citizenship

Behavior yang paling dominan adalah variabel obedience

(kepatuhan) sedangkan variabel participation (partisipasi) berada

dalam urutan kedua dan variabel loyalty (loyalitas) berada pada

urutan terakhir. Ini mempakan hal yang kurang baik bagi

pemsahaan karena karyawan hanya patuh akan tetapi kurang loyal

dan berpartisipasi. Untuk itu pihak manajemen perlu menetapkan

suatu strategi untuk meningkatkan variabel Organizational

Citizenship Behavior yang masih kurang, misalnya melalui

program pelatihan atau dengan menciptakan suasana kerja yang

membutuhkan team work. Komunikasi antara pihak atasan dan

bawahan serta transparansi dalam segala hal perlu ditingkatkan.

Selain itu, gaya kepemimpinan yang diterapkan sebaiknya adalah
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gaya kepemimpinan situasional, sehingga pihak atasan dapat

memanage karyawan dengan lebih baik.

2. Dari hasil analisis parsial diperoleh bahwa variabel loyalty

(loyalitas) tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan.

Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya pemahaman

karyawan mengenai apa yang disebut sebagai loyalitas. Untuk itu

pemsahaan perlu meningkatkan komunikasi terhadap karyawan

mengenai apa yang sesungguhnya dikategorikan dalam loyalitas

terhadap pemsahaan. Dengan komunikasi yang baik akan tercapai

pemahaman yang baik, dan selanjutnya akan tercapai tingkat

loyalitas yang tinggi.


