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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN 

V.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian  di Bab 

IV,dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Komitmen karyawan (KK) signifikan berpengaruh positif terhadap 

terhadap Kinerja Karyawan (KK) di Badan pngembangan dan pembinaan 

bahasa. 

2. Komitmen karyawan (KK) signifikan berpengaruh positif terhadap Iklim 

Organisasi (IO) di Badan pngembangan dan pembinaan bahasa. 

3. Iklim organisasi (IO) signifikan berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan (KK) di Badan pngembangan dan pembinaan bahasa. 

4. Disiplin kerja (DK) signifikan berpengaruh positif terhadap terhadap 

Kinerja Karyawan (KK) di Badan pngembangan dan pembinaan bahasa. 

5. Disiplin kerja (DK) signifikan berpengaruh positif terhadap Kinerja 

Karyawan (KK) di Badan pngembangan dan pembinaan bahasa. 

V.2 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh komitmen 

karyawan, disiplin kerja dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan di badan 

pengembangan dan pembinaan bahasa. BPP bahasa. Oleh karena itu sebagai 

implikasi, maka untuk mencapai  kinerja karyawan di Badan Bahasa diperlukan 

suatu  komitmen karyawan, disiplin kerja dan iklim organisasi yang tinggi. 

Sehingga para karyawan Badan Bahasa harus secara bersama-sama mewujudkan 

komitmen karyawan yang memiliki komitmen tinggi dalam menuangkan seluruh 

kemampuannya, jiwa dan raganya untuk kemajuan organisasi tempat dia bekerja, 

disiplin kerja dalam mematuhi dan penyelesaian pekerjaannya secara optimal, 

serta iklim organisasi yang kondusif. untuk mengatur dan untuk menciptakan 

sumber daya manusia agar terus meningkat dari segi kualitas dan kreativitasnya  

sehingga menghasilkan  kinerja yang baik. Sesuai dengan visi dan misi Badan 

Bahasa diharapkan peningkatan kinerja yang efektif dan efesien melalui sikap 



74 

 

Hermawan Tri Bawono, 2021 

PENGARUH KOMITMEN KARYAWAN, DISIPLIN KERJA DAN IKLIM ORGANISASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN (STUDI BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA) 

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S2 Manajemen 

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id] 

yang profesional, bertanggung jawab, jujur, disiplin dan produktif akan dapat 

memenuhi sasaran kinerja lembaga yang ingin dicapai.  

Komitmen karyawan (KK) signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan (KK) di Badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Pegawai dengan 

komitmen organisasi yang tinggi seperti keinginan untuk tetap bertahan di 

organisasi akan bekerja dengan baik dan harus mempunyai rasa memiliki 

organisasi sehingga akan melakukan hal-hal yang menguntungkan bagi organisasi 

secara sukarela. karyawan yang memilki kesamaan nilai organisasi dengan yang 

ada pada dirinya dan menerima segala peraturan atau kebijakan yang ada dalam 

organisasi, sehingga pegawai akan mematuhi peraturan yang berlaku. Maka 

dengan demikian untuk lebih meningkatkan prestasi kerja pegawai melalui 

komitmen organisasi dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan kepada 

mereka yang loyal terhadap organisasi 

Disiplin kerja (DK) signifikan berpengaruh positif terhadap terhadap 

kinerja karyawan (KK) di badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Disiplin 

kerja di Badan perkembangan dan pembinaan bahasa berpengaruh secara positif 

terhadap kinerja karyawan. Dengan hasil penelitian ini diharapkan seorang 

karyawan dalam menyelesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab serta 

mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Selain itu, peningkatan kinerja karyawan juga dapat 

dilakukan dengan memperhatikan iklim organisasi karyawan 

Iklim organisasi (IO) signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan (KK) di Badan pengembangan dan pembinaan bahasa. Hal ini diketahui 

bahwa iklim organisasi harus terus ditingkatkan, dengan tersedianya fasilitas kerja 

yang memadai, menjaga di lingkungan didalam gedung diharapkan menunjang 

proses dalam bekerja sehingga dapat meningatkan prestasi kerja pegawai. Maka 

harus selalu memperhatikan dan meningkatkan lingkungan kerja yang berkualitas 

agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki oleh karyawan dapat dilakukan 

melalui perbaikan pada lingkungan kerja fisik dengan cara memperbaiki serta 

menambah sarana fisik yang digunakan karyawan sebagai alat bantu dalam 

pekerjaan. 
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V.3 Saran. 

Berdasarkan hasil penelitian.menurut gambaran ada beberapa yang dapat 

di jadikan sebagai masukan dan saran diantaranya yaitu BPP bahasa. Diharapkan 

untuk meningkatan fungsi kinerja karyawan..  

1. Dapat meningkatkan Komitmen karyawan khususnya dalam menaati 

peraturan dan norma-norma yang berlaku di organisasi. Agar memiliki 

kemauan yang tinggi, mempunyai hasrat yang tinggi untuk mencapai 

prestasi dan memiliki ikatan emosional yang tinggi dengan organisasi. 

Wujudnya antara lain semua karyawan berusaha bekerja kemauan yang 

tinggi yang ada diorganisasi. 

2. Dalam meningkatkan kedisiplinan di Badan bahasa . Para  karyawan 

khususnya dalam ketepatan karyawan pada jam masuk dan pada pulang 

kerja dan masih jangan  menunda pekerjaan yang diberikan kepadanya., 

sehingga dapat meningkatlam disiplin yang tinggi karyawan di badan 

bahasa, 

3. Untuk meningkatkan iklim organsisasi di organisasi para karyawan harus 

saling bekerja sama dan saling membantu dalam mengerjakan tugas yang 

diberikannya 

4. Untuk meningkatkan penelitian yang akan datang.diharapkan untuk 

meningkatkan kualitas penelitian yang berkaitan dengan kinerja karyawan, 

komitmen karyawan, disiplin kerja dan iklim organisasi. Untuk 

sempurnakan penelitian ini dengan menambah variabel lainnya  atau 

diperluas penelitian. 

 

 

 

 

 


