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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang 

penulis lakukan mengenai keterlibatan kerja, dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi, maka penulis 

mengambil simpulan sebagai berikut: 

1. Keterlibatan kerja karyawan PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi dinilai 

kurang baik, Hal ini dapat dilihat dari indikator–indikator keterlibatan 

kerja yang direspon oleh responden bahwa keterlibatan kerja karyawan 

PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi masih kurang baik dan jauh dari 

harapan perusahaan. 

2. Komitmen organisasi yang ada pada PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi 

masih terbilang kurang baik. Sebagian besar responden menyatakan tidak 

setuju terhadap beberapa aspek komitmen organisasi yang diterapkan dan 

berjalan pada PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi, hal ini dapat dilihat 

dari hasil penelitian ini bahwa masih rendahnya komitmen organisasi yang 

berjalan pada PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi. 

3. PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi dalam kinerja karyawan sejauh ini 

masih terbilang kurang baik. Sebagian responden menyatakan tidak 

tercapainya kinerja karyawan yang ditargetkan PT. Bahana Cahaya Sejati 

Sukabumi, dibuktikan dengan hasil penelitian bahwa masih belum 
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tercapainya kinerja yang baik yang diharapkan perusahaan dalam beberapa 

aspek. 

4. Keterlibatan kerja dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan, hal tersebut dapat disimpulkan setelah pengujian hipotesis. 

5.2 Saran 

Berdasarkan dari simpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada 

PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi. Adapun beberapa saran tersebut sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan harus lebih meningkatkan dalam memberikan motivasi, 

pengarahan, dan meyakinkan karyawannya bahwa pekerjaan itu sebagai 

sesuatu yang penting dan utama, dan juga perusahaan harus membuat 

tempat kerja senyaman mungkin dan melengkapi fasilitas-fasilitas tempat 

bekerja karyawan agar karyawan merasa tertarik menekuni pekerjaan 

tersebut, demi tercapainya ketertarikan karyawan dalam bekerja, dimana 

keterlibatan kerja merupakan hal yang penting untuk kinerja, karena 

dengan adanya keterlibatan kerja yang baik maka akan meningkatkan 

kinerja karyawan. 

2. PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi harus lebih memperhatikan 

komitmen organisasi yang berjalan dan dianut para karyawannya, karena 

komitmen organisasi ini akan menentukan baik tidaknya sikap yang secara 

tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja yang dicapai karyawan juga 
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terhadap ketaatan dan keloyalan karyawan dalam bekerja pada PT. Bahana 

Cahaya Sejati Sukabumi. 

3. Dalam kinerja karyawan PT. Bahana Cahaya Sejati Sukabumi, perlunya 

kerja sama yang lebih antara karyawan dan perusahaan dalam mencapai 

kinerja karyawan dalam mencapainya tujuan perusahaan, karyawan perlu 

memperhatikan lagi target hasil kerja yang harus tercapai dengan cara-

caranya yang diperbolehkan dan tidak berimbas negative kepada yang 

lainnya. Selain itu perusahaan dalam hal ini pimpinan juga perlu 

memperhatikan pencapaian karyawan dengan lebih seksama dan 

menciptakan dorongan-dorongan yang dapat membantu karyawan dalam 

mencapai kinerja yang baik dan diharapkan perusahaan. 


