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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, kesimpulan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Persamaan regresi berganda Y = -16,081 + 0,881X1 + 0,103X2 + e. 

Penjelasan pada nilai kostanta -16,081 Jika variabel budaya organisasi dan 

kepemimpinan transformasional di asumsikan 0 maka  komitmen karyawan 

akan mengalami penurunan sebesar 16,081. Setiap terjadi penambahan 1 

satuan variabel budaya organisasi akan meningkatkan komitmen karyawan 

sebesar 0,881. Setiap terjadi penambahan 1 satuan variabel kepemimpinan 

transformasional maka akan meningkatkan komitman karyawan sebesar 

0,103. 

2. Variabel budaya organisasi (X1) dimana nilai t hitung  sebesar 22,335 lebih 

besar dari t tabel dengan nilai 1,971 dengan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil 

dari 0,05 ini berarti hipotesis di terima karena terdapat pengaruh positif 

yang signifikan antara budaya organisasi terhadap komitmen karyawan. 

Variabel kepemimpinan trnsformasional (X2) di mana nilai t hitung   sebesar 

3,281 lebih besar dari nilai t tabel dengan nilai 1,971 dengan nilai signifikansi 

0,001 lebih kecil dari 0,05 ini berarti hipotesis diterima karena terdapat 

pengaruh positif yang signifikan antara variabel kepemimpinan 

transformasional terhadap komitmen karyawan. 
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3. Nilai F hitung sebesar 19,80336 lebih besar dari nilai F tabela dengan niali 3,09 

dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 

diterima. Ini berarti budaya organisai dan kepemimpinan transformasional 

memiliki pengaruh yang simultan terhadap komitmen karyawan. 

4. Angka R Square atau Koefisien Determinasi adalah 0,974, namun untuk 

jumlah variabel indenpenden lebih dari satu, lebih baik digunakan Adjusted 

R Square, yaitu 0,949 (selalu lebih kecil dari R Square). Hal ini berarti 94 % 

variasi dari komitmen organisasi bisa dijelaskan oleh variasi dari kedua 

variabel indenpenden. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab yang 

lain. 

 

6.2 Saran  

1. PT. Perkebunan Nusantara V (Persero) Pekanbaru harus lebih 

mensosialisasikan visi dan misi serta nilai-nilai yang ada di perusahaan, 

karena dari riset yang saya lakukan, informasi yang saya dapatkan melalui 

wawacara dan penyebaran kuisioner yang saya lakukan, masi banyak 

karyawan yang tidak mengetahui nilai-nilai yang ada di perusahaan seperti 

filosofi, motto dan nilai-nilai perseroan. Karna bisa jadi ini menjadi penyebab 

karyawan tidak komitmen di perusahaan karna dia tidak tau filosofi dan nilai-

nilai yang ada di perusahaan. 

2. Budaya organisasi adalah suatu nilai-nilai kebaikan yang diyakini bersama 

oleh anggota organisasi, perusahaan bisa mempertahankan karyawan apabila 

perusahaan mempunyai tujuan yang baik dan mulia, sehingga karyawan yakin 
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dengan dia bekerja diperusahaan, tenagganya, waktunya, bahkan sisa 

hidupnya tidak sia-sia dan selama ia diperusahaan dia merasa sudah beribada 

karna tujuan perusahaan yang baik dan mulia. 

3. Terkait tujuan yang baik dan mulia yang menjadi keyakinan bersama, kita 

belajar dari perusahaan-perusahaan besar di dunia sebagian besar dari mereka 

memiliki tujuan yang baik dan mulia nilai yang mereka nyatakan bermacam-

macam yang seperti perbaikan lingkungan, menjaga kesehatan, melindungi 

flora dan fauna, memberikan pelatiahan untuk masyarakat disekitar 

perusahaan dan nilai-nilai lainnya  yang intinya semua adalah untuk kebaikan 

dan kemaslahatan umat manusia bukan untuk kepentingan pribadi semata. 

Nilai kebaikan ini sumbernya sudah jelas dari sang pencipta Allah SWT, yang 

difimankan melalui al-quran bawasannya Allah sangat tidak menyukai orang-

orang yang membuat kerusakan dimuka bumi. Selain itu kita dianjurkan 

untuk menafkakan sebahagian rezki kita di jalan Allah artinya sebahagian 

dari yang kita dapat kita gunakan untuk jalan kebajiak. 

4. Berdasarkan penjelasan diatas perusahaan bisa merealisasikan melalui 

program CSR (corporate sosial responsibiliti) yang dimiliki oleh perusahaan. 

Tangguang jawab sosial perusahaan harus lebih tepat sasaran dan lebih 

memperhatikan lingkungan, akan lebih baik lagi perusahaan memperhatikan 

seluru aspek dimasyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, 

lingkungan dan kemanusiaan. Saya yakin seluruh karyawan akan 

mengabdikan dirinya dan berkomitmen di perusahaan kinerja dan segala 

aspek lainnya akan baik karena perusahaan memiliki tanggung jawab yang 
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mulia dimasyarakat, sehingga seluru karyawan yang bekerja di perusahaan 

secara tidak langsung mereka sudah beribada. 

5. Berdasarkan hasil penelitian Pengaruh budaya organisasi lebih besar di 

bandingkan kepemimpinan transformasional, pengeruh signifikansinya 

hampir mendekati satu, artinya ini menggambarkan hubungan positif yang 

kuat. Jalas saja budaya organisasi berpengaruh positif kuat karena didalam 

budaya organisasi sendiri terdapat nilai-nilai, sistem aturan yang dianut 

bersama oleh anggota organisasi, dengan nilai ini lah karyawan memiliki 

pedoman didalam organisasi, pembatas perilaku antara yang baik dan yang 

tidak baik. Dan sebagai pedomon untuk ia bisa bertahan di organisasi. 

 


