
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1    Kesimpulan 

Berdasarkan padarumusan masalah yang diajukam, kajian teoretis, 

pembahasan masalah, analisis data dan hasil pengujujian hipotesis, maka pada bab 

ini peneliti akan mengemukakan beberapa hal yang dapat peneliti simpulkan 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan analisis peneliti mengenai budaya organisasi pada PT. 

Selamat Lestari Mandiri Sukabumi sudah berjalan dengan baik. Budaya 

organisas sudah berjalan dengan apa yang diharapkan oleh Perusahaan, 

artinya budaya organisasi yang dimiliki oleh PT. Selamat Lestari Mandiri 

Sukabumi kurang lebih telah dapat mempengaruhi karyawan untuk 

mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tujuan Perusahaan itu sendiri. 

2. Berdasarkan hasil analisis penelitian mengenai loyalitas karyawan pada 

PT. Selamat Lestari Mandiri Sukabumi masih kurang baik sehingga perlu 

ditingkatkan lagi, hal ini menunjukan bahwa mayoritas karyawan belum 

merasa loyal pada perusahaan. Para karyawan belum mampu menunjukan 

sikap positif terhadap perusahaan dan pekerjaan yang dilakukan. Artinya, 

bahwa indikator-indikator dari loyalitas karyawan belum mampu 

mempengaruhi tingkat loyalitas karyawan pada PT. Selamat Lestari 

Mandiri Sukabumi. 



3. Hasil perhitungan mengenai pengaruh secara parsial menunjukan bahwa  

tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel keteraturan 

perilaku terhadap loyalitas karyawan, ada pengaruh signifikan antara 

norma terhadap loyalitas karyawan, tidak ada pengaruh signifikan antara 

nilai-nilai dominan terhadap loyalitas karyawan, tidak ada pengaruh 

signifikan antara filosofi terhadap loyalitas karyawan, tidak ada pengaruh 

signifikan antara aturan-aturan terhadap loyalitas karyawan, tidak ada 

pengaruh iklim organisasi terhadap loyalitas karyawan. Hasil dari 

indikator-indikator memiliki nilai-nilai yang rendah sehingga indikator-

indikator tersebut berpengaruh sangat lemah terhadap loyalitas karyawan 

pada PT. Selamat Lestari Mandiri Sukabumi yang berdasarkan kurang 

baiknya penilaian dari sebagian besar karyawan. 

4. Pengaruh budaya organisasi terhadap loyalitas karyawan secara bersama-

sama menunjukan adanya pengaruh yang signifikan antar variabel-variabel 

tersebut. 

5.2       Saran  

 Berdasarkan hasi dari kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan 

beberapa saran sebagai berikut:  

1. Pihak perusahaan PT. Selamat Lestari Mandiri Sukabumi harus lebih 

tegas dan memperhatikan budaya organisasi yang dijalankan dan 

dianut oleh para karyawan, karena budaya organisasi ini akan 

menentukan bagainaka sikap yang ditunjukan oleh para karyawan 

dalam bekerja dan berpengaruh terhadap tingkat loyalitas karyawan. 



Sehingga dengan menjalankannya budaya organisasi secara 

menyeluruh akan menciptakan suasana kerja yang nyaman untuk 

seluruh karyawan. 

2. Pihak Perusahaan PT. Selamat Lestari Mandiri  Sukabumi harus selalu 

memperhatikan mengenai faktor-faktor yang dapat meningkatkan 

loyalitas pada karyawan, karena karyawan merupakan salah satu aset 

terpenting dalam menggerakkan seluruh aktivitas perusahaan. Dengan 

terciptanya loyalitas maka karyawan dapat bekerja dengan baik dan 

memudahkan perusahaan dalam pencapaian tujuan.  


