
 

Agustini , 2014 

PENGARUH PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KOMITMEN 

ORGANISASI DI DIVISI HUMAN CAPITAL MANAGEMENT PT. INTI (PERSERO) BANDUNG 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

107 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengembangan sumber daya manusia pada Divisi Human Capital 

Management PT. INTI (Persero) Bandung berada pada kategori cukup efektif, 

artinya secara umum responden berpersepsi bahwa pengembangan sumber 

daya manusia di Divisi Human Capital Management PT. INTI (Persero) 

Bandung cukup efektif. Adapun indikator yang memiliki skor rata-rata 

tertinggi adalah tujuan pengembangan dengan skor rata-rata sebesar 3,33 

yang berada pada kategori efektif, yang menunjukan bahwa karyawan 

mengetahui dan memahami secara jelas mengenai tujuan diadakannya 

pengembangan. Sedangkan indikator yang memiliki skor rata-rata terendah 

adalah metode pengembangan dengan skor rata-rata sebesar 2,23 yang berada 

pada kategori kurang efektif, yang menunjukan bahwa kurang tepatnya 

metode pengembangan yang diterapkan dalam pelaksanaan pengembangan. 

2. Komitmen organisasi pada Divisi Human Capital Management PT. INTI 

(Persero) Bandung berada pada kategori sedang, artinya secara umum 

responden berpersepsi bahwa komitmen organisasi pada Divisi Human 

Capital Management PT. INTI (Persero) Bandung sedang. Adapun indikator 

yang memiliki skor rata-rata tertinggi adalah affective commitment dan 
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normative commitment dengan skor rata-rata sebesar 3,33 yang berada pada 

kategori sedang. Sedangkan indikator yang memiliki skor rata-rata terendah 

adalah continuance commitment dengan skor rata-rata sebesar 3,18 yang 

berada pada kategori sedang. 

3. Pengembangan sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi di Divisi Human Capital 

Management PT. INTI (Persero) Bandung. Besarnya pengaruh variabel 

pengembangan sumber daya manusia (X) terhadap variabel komitmen 

organisasi (Y) tergolong sedang atau cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil perhitungan dimana koefisien korelasi sebesar 0,519 dengan koefisien 

determinasi sebesar 26,90% menunjukan bahwa besarnya pengaruh 

pengembangan sumber daya manusia terhadap komitmen organisasi di Divisi 

Human Capital Management PT. INTI (Persero) Bandung. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pembahasan di atas, saran yang dapat penulis sampaikan pada 

perusahaan demi meningkatkan komitmen organisasi dan pencapaian efektivitas 

pengembangan sumber daya manusia yaitu sebagai berikut: 

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa karyawan masih belum merasakan 

manfaat diadakannya pengembangan sumber daya manusia. oleh karena itu 

diharapkan perusahaan berusaha untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang 

tepat terhadap karyawan secara maksimal sesuai dengan kabutuhan karyawan 

dalam menunjang pekerjaannya, dimana diperlukan perencanaan terlebih 
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dahulu mengenai tujuan pengembangan, instruktur/pelatih, materi yang 

diberikan, metode pengembangan yang sesuai dan peserta pengembangan 

yang layak sehingga efektivitas pengembangan sumber daya manusia yang 

diadakan perusahaan dapat tercapai dengan baik. 

2. Guna meningkatkan komitmen organisasi yang dinilai masih belum optimal 

maka penting bagi perusahaan untuk memberikan kesempatan pada karyawan 

untuk berkembang dengan mengadakan pelatihan-pelatihan atau 

pengembangan guna meningkatkan kemampuan maupun keterampilan 

mereka. Perusahaan juga harus mengadakan program pengembangan karier 

bagi karyawan sehingga karyawan mempunyai suatu karier tidak hanya 

sekedar bekerja. Selain itu perusahaan juga memberikan keuntungan-

keuntungan lain bagi karyawan seperti pemberian reward sehingga karyawan 

merasa berat untuk meninggalkan perusahaan dan dapat meningkatkan 

komitmen organisasi. 

 


