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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

 

     Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

peneliti lakukan mengenai Job Insecurity, Job Satisfaction dan Komitmen 

Organisasi pada PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi, maka peneliti dapat 

mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Job Insecurity (ketidakamanan) yang dirasakan oleh karyawan PT Doosan 

Jaya 3 Kabupaten Sukabumi dinilai cukup baik, hal ini dapat dilihat dari 

indikator-indikator job insecurity (ketidakamanan kerja) yang direspon 

oleh responden bahwa job inscurity karyawan PT Doosan Jaya 3 

Kabupaten Sukabumi cukup baik. tetapi Job Insecurity (ketidakamanan 

kerja) karyawan perlu terus diawasi terutama ancaman terhadap aspek-

aspek dalam pekerjaannya secara keseluruhan. Yaitu ancaman seorang 

karyawan untuk keluar dari perusahaan. 

2. Job Satisfaction (Kepuasan Kerja) yang dilaksanakan pada PT Doosan 

Jaya 3 Kabupaten Sukabumi masih terbilang kurang baik. Sebagian 

responden menyatakan tidak setuju terhadap beberapa aspek kepuasan 

kerja yang diberikan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian 



115 
 

 

 

bahwa masih rendahnya kepuasan kerja yang berjalan pada PT Doosan 

Jaya 3 Kabupaten Sukabumi. 

3. PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi dalam Komitmen Organisasi 

sejauh ini masih terbilang cukup baik, tetapi ada juga sebagian responden 

yang menyatakan tidak setuju, namun komitmen karyawan tidak akan 

muncul begitu saja maka dari itu perusahaan harus terus memberikan 

motivasi kepada karyawan agar karyawan memiliki komitmen yang tinggi 

sehingga karyawan dapat bekerja dengan baik dan kinerja karyawan perlu 

terus ditingkatkan agar karyawan dapat membantu perusahaan untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. 

4. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan secara simultan menunjukan  

bahwa Peran Job Insecurity dan Job Satisfaction Mempengaruhi 

Komitmen Organisasi Pada PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi 

Selain itu, pengujian hipotesis secara parsial juga menunjukan bahwa Job 

Insecurity dan Job Satisfaction mempengaruhi Komitmen Organisasi Pada 

PT Doosan Jaya 3 Kabupaten Sukabumi 

5.2 Saran 

1. Perusahaan perlu tetap memperhatikan Job Insecurity atau kecemasan yang 

dirasakan oleh karyawan terhadap status kepegawaian karyawan yang hanya 

sementara, sehingga karyawan dapat memiliki komitmen yang tinggi dalam 

bekerja dan dapat membantu perusahaan untuk dapat mencapai tujuan yang 

hendak dicapai. 
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2. Untuk meningkatkan Job Satisfaction (Kepuasan Kerja) pada PT Doosan 

jaya 3 Kabupaten Sukabumi maka perusahaan perlu memperhatikan 

kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan. Hal ini agar karyawan 

semakin bersemangat dan termotivasi dalam melaksanakan pekerjaan 

sehingga dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bersama. 

3. Untuk memperhatikan komitmen organisasi pada PT Doosan Jaya 3 

Kabupaten Sukabumi maka perusahaan perlu memperhatikan penyebab 

komitmen organisasi terutama pada komitmen berkelanjutan karyawan yang 

sebagian responden menytakan tidak setuju. Perusahaan perlu 

memperhatikan terhadap status kepegawain yang hanya semantara sehingga 

kepuasan kerja para karyawan pun meninggkat, hal ini dapat menimbulkan 

semangat kerja sehingga kerya sehingga karyawan tidak akan dengan 

mudah untuk keluar atau pindah perusahaan.
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