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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

4.1 Kesimpulan 
 

Setelah penulis melakukan analisa mengenai hubungan budaya organisasi dan 

disiplin kerja dengan kinerja perawat di instalasi rawat inap RSJD Provinsi Jambi, 

maka peneliti menyimpulkan bahwa:  

a. Perawat dengan kinerja baik sebanyak 56 (47,5%) responden, perawat dengan 

budaya organisasi baik sebanyak 51 (43,2%) responden, dan perawat dengan 

disiplin kerja kerja tingggi sebanyak 52 (44,1%) .  

b. Tidak ada hubungan antara budaya organisasi dengan kinerja perawat di 

Instalasi Rawat Inap RSJD Provinsi Jambi (p=0,526; POR=0,736; 95% 

CI=0,354-1,532.   

c. Ada hubungan yang antara disiplin kerja dengan kinerja perawat instalasi rawat 

inap di RSJD Provinsi Jambi (p=0,026; POR=2,467; 95%CI=1,175-5,179). 

 



 
 

2 
  

4.2 Saran 
 

1. Bagi RSJD Provinsi Jambi 

a. Budaya organisasi perlu lebih disosialisasikan kepada pegawai agar mudah 

diimplementasikan. Dari penemuan ini, budaya organisasi di rumah sakit perlu 

dikembangkan dengan menjadikan perilaku manajemen sebagai model. 

b. Agar budaya organisasi dapat berfungsi secara optimal, maka budaya organisasi 

harus diciptakan, dipertahankan dan diperkuat bahkan diubah oleh manajemen, 

dan diperkenalkan kepada karyawan melalui proses sosialisasi sehingga nilai-nilai 

karyawan dan nilai-nilai organisasi dapat disatukan. 

c. Disiplin kerja perlu lebih ditingkatkan dengan memberikan pekerjaan kepada 

karyawan sesuai dengan kemampuannya 

d. Memberikan sanksi dan memberikan penyuluhan bagi pegawai dalam 

menciptakan disiplin yang baik di rumah sakit. 

e. Tinggi rendahnya kehadiran dan tingkat kepatuhan perawat dalam bekerja sesuai 

prosedur dan jadwal dapat digunakan untuk mengukur kedisiplinan perawat dalam 

bekerja. Semakin tinggi tingkat absensi perawat dan semakin rendah tingkat 

kepatuhan perawat, akan menghambat produktivitas rumah sakit sehingga tujuan 

rumah sakit akan terhambat. 

2. Bagi Perawat 

a. Membuat pedoman untuk mensosialisasikan budaya organisasi dan 

merekomendasikan kepada semua perawat.  

b. Diharapkan perawat instalasi rawat inap dapat mampu meningkatkan disiplin 

kerjanya karena disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang memiliki 

hubungan dengan kinerja perawat di instalasi rawat inap RSJD Provinsi Jambi. 

3. Bagi Fakultas kedokteran dan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi 

Hasil penelitian ini hendaknya dapat dijadikan acuan tambahan untuk memberikan 

informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya sebagai pedoman dalam rapat 

manajemen rumah sakit terkait budaya organisasi dan urutan kerja. Peneliti berharap bagi 

peneliti lain bisa melakukan penelitian lebih lanjut. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Dapat melakukan penelitian di rumah sakit lain yang masih mengalami hal yang 

sama yakni disiplin kerja yang masih rendang atau melakukan penelitian dirumah 

sakit yang sama namun dengan indikator dan variabel yang berbeda. Variabel 
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penting antara lain tingkat pendidikan, pelatihan, pola komunikasi, lingkungan 

kerja, gaya kepemimpinan, kompetensi komitmen terhadap organisasi, tanggung 

jawab terhadap alat kesehatan, pengaruh tingkat absensi. 

b. Dapat menggunakan teknik kualitatif (wawancara) langsung kepada responden 

agar bisa menggali keterbukaan jawaban responden secara pasti terhadap budaya 

organisasi dan disiplin kerja yang kinerja. 

c. Dapat menggunakan penelitian secara kuanti dan kuali 

 


