
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penalitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Budaya Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT. Bank Mandiri (persero) diarea Bandar Lampung dengan 

mengunakan model analisis Regresi Linear Berganda.  

 Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian pada 

bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara 

budaya organisasi yang terdiri dari Trust ( kepercayaan ), Integrity ( integritas ), 

Professionalism ( profesionalisme ), Customer focus ( focus kepada pelanggan ), 

dan Excellence ( kesempurnaan ) terhadap kinerja karyawan PT. Bank Mandiri 

(persero) diarea Bandar Lampung. 

2. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel Integrity (integritas) tidak 

mempunyai pengaruh yang signifikan, berdasarkan dari pengamatan karakteristik 

responden dan tempat penelitian beberapa responden mengaku tidak paham betul 

tentang budaya organisasi yang diterapkan oleh PT.Bank Mandiri, responden 

hanya mengerti tentang bagian pekerjaannya masing-masing, hal ini disebabkan 

karena kurangnya pemberian pelatihan kepada karyawan tentang arti penting dari 

budaya organisasi, dan kurangnya motivasi dari masing-masing karyawan. 

3. Variabel Professionalism (profesionalisme) juga tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dari masing-masing 

 89



 

karyawan untuk mengembangkan kemampuan individu dan menambah 

pengetahuan, karena karyawan cenderung monotone. 

4.          Variabel Customer Focus (fokus pada pelanggan) juga tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan, hal ini disebabkan karena karyawan cenderung 

menjadikan budaya Customer focus ini hanya sebagai sebuah selogan untuk 

mencapai tujuan sesaat, mereka kurang memahami tentang arti sesungguhnya 

Customer focus. 

5.          Hanya variabel Trust (kepercayaan) dan Excellence ( kesempurnaan) yang 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Dan di 

antara kelima Budaya Organisasi yang diteliti, variabel Excellence                             

( kesempurnaan ) mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan. 

Hal ini dapat dimaklumi karena adanya diversitas Budaya Organisasi karyawan 

akibat perbedaan asal bank yang masih cukup tinggi pada PT.Bank Mandiri 

(persero). 

6.    Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa variabel Trust (kepercayaan) 

merupakan variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan secara dominan 

ternyata tidak dapat terbukti, hal ini mengingat bahwa dalam sebuah organisasi 

terdiri dari bermacam-macam sifat dan karakteristik individu yang berbeda, 

sehingga butuh waktu untuk menyeragamkan perbedaan tersebut. 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan diatas, maka saran yang 

dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 
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1. Pihak perusahaan yaitu PT. Bank Mandiri mempunyai peranan penting dalam 

pengembangan Budaya perusahaan yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Sehingga perusahaan perlu menginformasikan dan menerapkan tujuan serta misi 

perusahaan secara jelas dengan cara, melakukan pendekatan-pendekatan, dan 

memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin, sehingga setiap anggota perusahaan 

dapat memahami dan  menjalankan dengan sendirinya. 

2. Tindakan Manager puncak sangat berpengaruh terhadap Budaya Organisasi. 

Perilaku pimpinan puncak dapat ditiru sebagai suri teladan oleh anggota-anggota 

organisasi. Demikian pula perintah dan larangan yang dibuat oleh pimpinan 

puncak bisa dijadikan pedoman berperilaku bagi karyawan, oleh karena itu 

apabila pimpinan dapat memberikan contoh yang baik pada karyawannya dapat 

dipastikan karyawannya juga akan melakukan hal yang sama, akan tetapi bila 

pimpinan melakukan hal yang buruk bukan tidak mungkin karyawannya juga 

akan mencontoh hal tersebut.  

Hal ini juga pernah disampaikan oleh para pendahulu kita misalnya :  

Ki Hajar Dewantara dengan konsepnya Ing Ngarsa Sung Tulada, ngarsa artinya 

di depan sedangkan tulada maknanya contoh. Maka dari ajaran ini adalah bahwa 

bahwa sebagai pimpinan pada top level management manapun seyogianya bisa 

memberikan contoh yang baik kepada bawahannya.  

3. Variabel Excellence dan Trust mempunyai pengaruh yang signifikan sehingga 

penting bagi perusahaan untuk lebih memperhatikan variabel budaya organisasi 

yang lain, khususnya yang tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 
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karyawan, sehingga bila seluruh budaya organisasi tersebut dapat berjalan secara 

bersamaan maka kinerja dari karyawanpun akan menjadi lebih baik lagi. 

4. Para anggota organisasi hendaknya juga lebih mengesampingkan adanya 

diversitas budaya organisasi akibat perbedaan asal Bank, sehingga sesuai dengan 

tujuan, visi dan misi bersama yang telah ditetapkan. 

5. Diperlukan adanya penelitian lanjutan tentang faktor-faktor lain yang mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan di luar  variabel Budaya Organisasi. 

Penelitian ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lain secara 

positifistik benar-benar menjadi unsur determinan terhadap pencapaian kinerja 

karyawan yang lebih baik pada PT.Bank Mandiri (persero) di area Bandar 

Lampung. 
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