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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian pengaruh kepuasan kerja dan servant leadership terhadap OCB

pada karyawan dan dosen di UTama yang telah dilakukan dan telah dijelaskan dalam

bab sebelumnya, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Tanggapan mengenai pernyaan kepuasan kerja karyawan dan dosen di UTama

adalah puas secara keseluruhan, adapun tingkat kepuasan yang tertinggi

adalah pada dimensi work it self, sedangkan tingkat kepuasan terendah adalah

pada promotion.

2. Tanggapan mengenai pernyataan servant leadership dari  karyawan dan

dosen di UTama adalah pimpinan UTama telah mengarah pada servant

leadership, adapun menurut karyawan dan dosen UTama dimesi yang paling

tidak mengarah pada servant leadership dibandingkan dimensi lainnya adalah

emotional healing.

3. Tanggapan mengenai peryataan OCB pada karyawan dan dosen UTama

adalah OCB telah terbentuk, adapun dimensi OCB yang paling tidak terbentuk

dibandingkan dimensi lainnya adalah sportsmanship.
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Berdasarkan hasil uji regresi berganda dengan menggunakan signifikansi

sebagai tolak ukur penerimaan serta penolakan hipotesis maka diperoleh hasil sebagai

berikut :

1. Kepuasan kerja berpegaruh positif dan signifikan terhadap OCB dilihat dari

nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 dan kepuasan kerja

berpengaruh sebesar 35,2% terhadap OCB, maka H1 diterima.

2. Servant leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dilihat

dari nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,007 dan Servant

Leadership berpengaruh sebesar 22,6% terhadap OCB. Maka H2 diterima.

3. Kepuasan kerja dan Servant Leadership dapat menjelaskan variabel OCB

sebesar 24,1% dimana 75,9 % lainnya dijelaskan oleh variabel yang tidak di

teliti.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan simpulan sebagaimana yang telah dijelaskan

di atas, adapun saran yang dapat diberikan adalah :

1. Sebaiknya UTama memperbaiki sistem promosi bagi karyawan dan dosen

dikarenakan tingkat kepuasan yang rendah jika dibandingkan dengan dimensi

kepuasan kerja lainnya.
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2. Pimpinan UTama diharapkan dapat lebih mengarah pada servant leadership

dengan membangun komunikasi yang lebih dekat secara personal dengan

karyawan dan dosen UTama.

3. Karyawan dan dosen UTama diharapkan lebih meningkatkan sifat toleransi

dalam menghadapi keadaan yang kurang ideal agar OCB lebih terbentuk.

4. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan predikor lain selain kepuasan

kerja dan servant leadership dalam memprediksi OCB atau menggunakan

prediktor yang lebih banyak sehingga OCB dapat lebih terjelaskan.


