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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan menganalisa budaya organisasi program Jumat 

Bersepeda dan komitmen organisasional terhadap motivasi bersepeda Pegawai 

Negeri Sipil di Balaikota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasannya maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Secara keseluruhan budaya organisasi program Jumat Bersepeda di Balaikota 

Bandung dikatakan berbudaya. Adanya dukungan manajemen, kelengkapan 

fasilitas dan sosialisasi yang baik membuat pegawai termotivasi untuk 

menggunakan sepeda. Namun pengadaan absensi untuk pegawai yang 

bersepeda merupakan indikator terendah dan komunikasi sesama pegawai 

merupakan indikator tertinggi. Secara keseluruhan komitmen organisasional 

Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung dapat dikatakan berkomitmen. 

Keterlibatan pegawai dalam menjalankan program Jumat Bersepeda, 

kepedulian pegawai terhadap lingkungan, keinginan pegawai untuk tetap 

bertahan dalam organisasi dan komitmen pegawai dalam mengajak pegawai 

lainnya untuk menggunakan sepeda membuat pegawai berkomitmen untuk 

menjalankan program Jumat Bersepeda. Namun  pemahaman terhadap nilai 

dan norma organisasi merupakan indikator terendah dan keyakinan pegawai 

terhadap tujuan program Jumat Bersepeda merupakan indikator tertinggi. 

Secara keseluruhan motivasi bersepeda Pegawai Negeri Sipil di Balaikota 

Bandung dapat dikatakan termotivasi. Pegawai yang menggunakan sepeda 

motivasi bekerjanya lebih meningkat dibanding dengan tidak menggunakan 

sepeda ke tempat kerja (Balaikota Bandung). Namun pengadaan promo 

khusus bagi pegawai yang rutin menggunakan sepeda merupakan indikator 

terendah dan adanya komunitas sepeda di Balaikota Bandung merupakan 

indikator tertinggi. 
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2. Berdasarkan kajian statistik, budaya organisasi program Jumat Bersepeda 

terhadap motivasi bersepeda Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung 

memiliki keeratan hubungan yang sedang. Hal ini karena motivasi bersepeda 

yang dipengaruhi oleh budaya organisasi adalah sebesar 18,92% dan sisanya 

sebesar 81,08%  dipengaruhi oleh faktor lain. 

3. Berdasarkan kajian statistik, komitmen organisasional terhadap motivasi 

bersepeda Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung memiliki keeratan 

hubungan yang sedang. Hal ini karena motivasi bersepeda yang dipengaruhi 

oleh komitmen organisasional adalah sebesar 22,18% dan sisanya sebesar 

77,82% dipengaruhi oleh faktor lain. 

4. Berdasarkan kajian statistik, budaya organisasi program Jumat Bersepeda 

terhadap komitmen organisasional Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung 

memiliki keeratan hubungan yang sedang yakni sebesar 20,16% dan sisanya 

sebesar 79,84% dipengaruhi oleh faktor lain. 

 

1.2 Saran 

Setelah mengkaji hasil penelitian ini, maka yang dapat penulis ajukan 

saran kepada Pemerintah Kota Bandung, khususnya Walikota Bandung adalah 

sebagai berikut : 

1. Walikota Bandung dan jajarannya harus lebih giat memberi penyuluhan dan 

mensosialisasikan budaya bersepeda di lingkungan Pemerintahan Kota 

Bandung khususnya di lingkungan Balaikota Bandung agar semakin banyak 

Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan sepeda. Tentunya sebagai contoh 

nyata kepada masyarakat kota Bandung agar ikut serta peduli terhadap 

kelestarian lingkungan dengan menggunakan sepeda sebagai alat transportasi 

alternatif yang ramah lingkungan demi terwujudnya Bandung sebagai “Kota 

Sepeda” 

2. Pemerintah Kota Bandung kiranya harus menyediakan sepeda listrik agar 

dapat menjadi solusi bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin menggunakan 

sepeda ke lokasi kerja namun terkendala jarak tempuh yang terbilang jauh. 



105 
 

 

3. Mengadakan agenda bersepeda rutin diluar hari kerja, seperti “boseh bareng” 

sesame Pegawai Negeri Sipil di Balaikota Bandung, selain untuk menambah 

stamina dalam bersepeda juga untuk memotivasi para Pegawai Negeri Sipil 

untuk bersepeda dan juga untuk mempererat tali silaturahmi. 

4. Solusi untuk mengatasi cuaca di Kota Bandung yang sering hujan adalah 

dengan memasang „spatbor‟ sepeda dan memerikan jas hujan khusus sepeda 

agar para Pegawai Negeri Sipil lebih aman dan nyaman saat bersepeda ke 

lokasi kerja dikala hujan.   

5. Menyediakan fasilitas atau ruangan istirahat sebagai tempat istirahat untuk 

Pegawai Negeri Sipil yang bersepeda agar dapat memulihkan tenaga dan 

membersihkan badan sebelum memulai aktivitas pekerjaan. 

6. Memberikan award atau penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil kota 

Bandung yang rutin bersepeda ke lokasi kerja agar Pegawai Negeri Sipil yang 

lain termotivasi untuk turut serta rutin menggunakan sepeda. 

7. Memperbanyak jalur sepeda di jalanan kota Bandung agar semua pesepeda 

dari berbagai sudut kota Bandung dapat bersepeda dengan aman dan tertib. 

8. Membuat peraturan mengenai penggunaan jalur sepeda, seperti larangan bagi 

kendaraan bermotor yang berkendara di jalur sepeda dan memberi sanksi yang 

tegas kepada pelanggarnya agar pengendara kendaraan bermotor yang lain 

dapat mematuhi aturan tersebut. Terlebih sudah adanya pasal yang berisi 

aturan agar pengendara kendaraan bermotor mengutaman keselamatan kaum 

disabilitas, pejalan kaki dan pengguna sepeda. 

  


