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BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN PENELITIAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam penelitian ini telah diuji empat hipotesis dengan obyek karyawan 

Dinas Kesehatan DIY yang meliputi, pengaruh budaya organisasi terhadap 

OCB, OCB terhadap kinerja, budaya organisasi terhadap kinerja dan budaya 

organisasi terhadap kinerja melalui OCB sebagai variabel intervening. 

Bedasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan 

melalui program AMOS dengan pemodelan menggunakan structural 

eqution modelling (SEM), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap OCB.

2. OCB berpengaruh positif terhadap kinerja.

3. Budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja.

4. Budaya organisasi  tidak berpengaruh positif terhadap kinerja 

melalui OCB sebagai variabel intervening.

B. Saran

Bedasaran hasil penelitian, saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dinas Kesehatan DIY

Dalam uji statistik deskriptif variabel, pernyataan yang 

paling rendah dijawab oleh responden adalah “Saya cenderung 

membesar-besarkan masalah yang sesungguhnya tidak besar.”

hanya mendapatkan rata-rata 1,80 yang termasuk dalam kategori 

“rendah”. Hal ini sangatlah baik bagi DINKES DIY, karena para 
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karyawan bersikap bijak yaitu ketika terdapat masalah mereka tidak 

membesar – besarkannya. Sikap ini perlu untuk terus dipertahankan 

dan benar – benar ditanamkan dalam diri karyawan bahwa setiap 

masalah akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus dibesar-

besarkan.

Dan penelitian yang dilakukan pada DINKES DIY  

mendapatkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa uji 

hipotesis 4 ditolak, sehingga budaya organisasi tidak berpengaruh 

terhadap kinerja melalui OCB sebagai variabel yang 

mengintervensi, namun pada hipotesis 1 menunjukkan budaya 

organisasi berpengaruh terhadap OCB. Hipotesis 2 menunjukkan 

OCB berpengaruh terhadap kinerja. Dan hipotesis 3 menunjukkan 

budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan hasil 

tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja dapat meningkat apabila 

dipengaruhi oleh kedua variabel yaitu budaya organisasi dan OCB. 

Apabila OCB dapat diterapkan dengan lebih baik lagi pada DINKES

DIY, maka dapat mengintervensi antara budaya organisasi dengan 

kinerja, yang akhirnya akan berdampak pada peningkatan kinerja.

2. Akademik

a) Sebaiknya bagi peneliti yang akan datang saat menyebarkan 

kuesioner memilih waktu yang tepat, sehingga kuesioner 

kembali sesuai dengan harapan.
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b) Sebaiknya bagi peneliti yang akan datang sebelum 

menyebarkan kuesioner menjelaskan terlebih dahulu secara 

singkat terkait variabel yang akan diteliti sehingga responden 

paham akan item pertanyaan dalam kuesioner yang akan diisi.

c) Sebaiknya bagi peneliti yang akan datang menggunakan jumlah 

responden yang lebih banyak.

d) Sebaiknya bagi peneliti yang akan datang menggunakan 

kuesioner OCB dan kinerja karyawan yang saling berhubungan 

antar itemnya.

e) Bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambahkan 

variabel lain yang dapat meningkatkan kinerja khususnya yang 

melalui variabel OCB dengan tetap melihat fenomena yang 

terjadi dalam perusahaan maupun organisasi.

C. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan pada penelitian 

ini, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner OCB dan kinerja karyawan tidak saling berhubungan.

2. Kuesioner tidak dapat dibagikan pada hari yang sama pada setiap 

bidang, dan hanya dapat dibagikan pada waktu tertentu. Hal ini di 

karenakan setiap bidang atau setiap karyawan memiliki kepentingan 

atau kesibukan masing – masing sehingga memakan waktu yang 

lama. 
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3. Proses pengambilan kembali kuesioner memakan waktu yang juga 

cukup lama, karena karyawan sedang rapat atau dinas luar, sehingga 

banyak kuesioner yang tidak kembali dikarenakan alasan tersebut 

dan beberapa alasan lainnya.


