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V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik kesimpulan: 

1. Budaya organisasional berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. Artinya jika PT. MSH MULTI 

SUPPLY memiliki budaya organisasi yang kuat dan dapat dipahami 

dengan baik oleh karyawan, maka akan meningkatkan komitmen 

organisasi karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. 

2. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap terhadap komitmen 

organisasi karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. Artinya jika karyawan 

telah merasa puas terhadap pekerjaanya, maka akan meningkatkan 

komitmen organisasi karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. 

3. Budaya organisasional berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. Artinya jika PT. MSH MULTI 

SUPPLY memiliki budaya organisasi yang baik dan dapat diterapkan oleh 

karyawan dengan baik, maka akan meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. 

4. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja karyawan  

PT. MSH MULTI SUPPLY. Artinya jika karyawan telah merasa puas 
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terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan, maka akan meningkatkan 

produktivitas kerja karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY 

5. Komitmen organisasi  berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja 

karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. Artinya jika karyawan sudah 

memiliki komitmen organisasi yang terhadap perusahaan, maka akan 

meningkatkan produktivitas kerja karyaan PT. MSH MULTI SUPPLY.  

6. Komitmen organisasi memediasi secara parsial pengaruh budaya 

organisasional terhadap produktivitas kerja karyawan PT. MSH MULTI 

SUPPLY. Artinya jika penerapan budaya organisasi sudah diterapkan dan 

dilaksanakan dengan baik oleh  karyawan, maka akan berdampak positif 

terhadap komitmen organisasi karyawan. Dengan demikian dapat 

dikatakan variabel komitmen organisasi merupakan variabel mediasi yang 

memperkuat hubungan antara budaya organisasi terhadap produktivitas 

kerja karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. 

7. Komitmen organisasi memediasi secara parsial pengaruh kepuasan kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. 

Artinya jika karyawan sudah merasa puas terhdap pekerjaanya, maka akan 

berdampak positif terhadap komitmen organisasi karyawan. Dengan 

demikian dapat dikatakan variabel komitmen organisasi merupakan 

variabel mediasi yang memperkuat hubungan antara kepuasan kerja 

terhadap produktivitas kerja karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY. 
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B. Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, ada beberapa implikasi untuk 

dijadikan masukan dan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, 

antara lain sebagai berikut : 

1. PT. MSH MULTI SUPPLY diharapkan dapat meningkatkan dan 

menumbuhkan budaya organisasi yang lebih baik lagi dikalangan 

karyawan, dengan cara menumbuhkan dan menerpakan nilai-nilai dan 

norma budaya organisasi agar karyawan dapat menerapkan dengan baik 

aturan-aturan yang ada didalam organisasi, karena berdasarkan hasil 

kuesioner penelitian masih ada beberapa karyawan yang terlambat masuk 

kerja. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempertegas peraturan salah 

satunya ialah peraturan jam masuk kerja, karena masih ada sebagian 

karyawan yang sering terlambat masuk kerja. Hal ini menjadi evaluasi bagi 

pihak manajemen agar dapat mempertegas peraturan tersebut tanpa 

pandang bulu. 

2. PT. MSH MULTI SUPPLY harus dapat mempertahankan dan 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan agar kepuasan kerja karyawan 

selalu ada pada tingkat yang tinggi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

memberikan pendapatan tambahan atau insentif  yang layak atas pekerjaan 

di luar jam kerja formal (lembur) agar karyawan tersebut lebih giat dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Karena saat ini karyawan merasa upah jam 

kerja lembur yang diberikan kurang sebanding dengan apa yang mereka 
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kerjakan, hal ini sebaiknya ditinjau kembali oleh pihak manajemen agar 

pemberian upah lembur sebanding dengan apa yang telah dikerjakan agar 

karyawan dapat menerima dan bekerja dengan lebih giat. 

3. PT.MSH MULTI SUPPLY diharapkan dapat meningkatkan dan 

menumbuhkan komitmen organisasi terhadap karyawan, karana 

berdasarkan hasil kuesioner penelitian masih ada beberapa karyawan yang 

belum menerapkan dan mengabaikan nilai atau aturan-aturan yang 

diterapkan organisasi dan kurangnya kepeduli terhadap organisasi Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara memberikan arahan dan dorongan yang baik 

terhadap karyawan dan selalu menghargai setiap hasil kerja karyawan, 

sehingga karyawan mempunyai rasa memiliki terhadap perusahaan dan 

selalu merasa menjadi bagian dari organisasi. Hal ini menjadi evaluasi bagi 

pihak manajemen agar dapat membangun dan menerpakan komitmen 

karyawan terhadap organisasi. 

4. Produktivitas kerja karyawan PT. MSH MULTI SUPPLY sudah cukup 

baik, walaupun berdasarkan hasil suvey langsung masih terdapat karyawan 

level bawah yang masih kurang produkif dalam melaksanakan pekerjaanya,  

dengan cara menampung aspirasi karyawan level bawah dan 

memperhatikan kompensasi yang layak serta jam kerja lembur karyawan 

agar mereka dapat bekerja dengan nyaman dan lebih produktif dalam 

melaksanakan pekerjaanya. Hal ini diharapkan menjadi evaluasi untuk 

pihak manajemen dalam mengelola sumber daya manusia dan lebih 

memperhatikan karyawan level bawah,  demi kemajuan PT. MSH MULTI 

SUPPLY. 

 

 


