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HUBUNGAN ANTARA BUDAYA ORGANISASI DENGAN 

KEBAHAGIAAN KARYAWAN DI TEMPAT KERJA  

PT. ANEKA KARYA UNGGUL 
 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui hubungan antara budaya organisasi 

dengan kebahagiaan karyawan, (2) mengetahui tingkat budaya organisasi, (3) 

mengetahui tingkat kebahagiaan karyawan (4) mengetahui peran atau sumbangan 

efektif budaya organisasi dengan kebahagiaan karyawan. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode yang digunakan 

untuk mengumpulkan data menggunakan Skala Budaya organisasi dan Skala 

Kebahagiaan karyawan. Subjek dari penelitian ini adalah karyawan PT. Aneka 

Karya Unggul. Subjek ditentukan menggunakan quota sampling yang terdiri dari 

50 orang karyawan PT. Aneka Karya Unggul. Teknik pengumpulan data pada 

penelitian ini menggunakan skala budaya organisasi dan skala kebahagiaan 

karyawan. Pengisian skala budaya organisasi dan pengisian skala kebahagiaan 

karyawan dilakukan oleh karyawan setiap bagian. Hasil uji validitas pada skala 

budaya organisasi terdapat 0 item yang gugur 48 item yang valid dan pada skala 

kebahagiaan karyawan terdapat 1 item gugur dan 83 item valid. Berdasarkan hasil 

analisis budaya organisasi memperoleh nilai α sebesar 0,802 dan untuk 

kebahagiaan karyawan memperoleh α sebesar 0,925. Hasil analisis menggunakan 

Korelasi Product Moment didapatkan koefisien korelasi sebesar 0,699 dan 

signifikansi sebesar 0,000. Tingkat variabel budaya organisasi termasuk dalam 

kategori ambang batas antara sedang dan tinggi dengan rerata empirik (RE) 

sebesar 136,08 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 120. Kemudian variabel 

kebahagiaan karyawan termasuk dalam kategori tinggi dengan rerata empirik (RE) 

sebesar 245,06 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 207,5. Kemudian untuk 

sumbangan efektif dari variabel budaya organisasi dengan variabel kebahagiaan 

karyawan sebesar 48,8%. Hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan positif dan 

sangat signifikan antara budaya organisasi dengan kebahagiaan karyawan PT. 

Aneka Karya Unggul. 

 

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Kebahagiaan Karyawan, Karyawan  

 

Abstract 

 

This study aims to (1) determine the relationship between organizational culture 

and employee happiness, (2) determine the level of organizational culture, (3) 

determine the level of employee happiness (4) know the role or effective 

contribution of organizational culture with employee happiness. The method used 

in this study is quantitative research methods. The method used to collect data 

uses the Organizational culture Scale and the Employee happiness Scale. The 

subjects of this study were employees of the PT. Aneka Karya Unggul. Subjects 

were determined using quota sampling consisting of 50 employees of the PT. 

Aneka Karya Unggul. Data collection techniques in this study use organizational 
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culture scale and employee happiness scale. The filling of the organizational 

culture scale and for filling the scale of employee happiness is carried out by 

employees of each part. Validity test results on the organizational culture scale 

there are 0 items that fall 48 items that are valid and on the employee happiness 

scale there is 1 item drop and 83 items are valid. Based on the results of the 

teamwork analysis obtained α value of 0.802 and for employee happiness obtained 

α of 0.925. The results of the analysis using Product Moment Correlation obtained 

a correlation coefficient of 0.699 and a significance of 0.000. The variable 

organizational culture included in the high category with an empirical mean (RE) 

of 136,08 and a hypothetical (RH) mean of 120. Then the variable employee 

happiness was included in the high category with an empirical mean (RE) of 

245,06 and a hypothetical mean (RH) of 207,5. Then for effective contribution 

from variable organizational culture with variable employee happiness of 48.8%. 

This shows that there is a positive and very significant relationship between 

organizational culture and employee happiness of employees of the PT. Aneka 

Karya Unggul. 

 

Keywords: Organizational Culture, Employee Happiness, Employees 

 

1. PENDAHULUAN 

Lingkungan perusahaan yang tidak kondusif serta tidak adanya keterbukaan dari 

perusahaan dapat menimbulkan rasa ketidaknyamanan karyawan ketika bekerja 

beberapa karyawan menyatakan bahwa ketidaknyamanan dalam bekerja 

ditimbulkan karena karyawan takut jika kinerja mereka melampaui peran mereka 

saat ini. tanggung jawab yang terlalu tinggi menimbulkan stress bagi karyawan. 

Faktor lain yang membuat karyawan merasa bahagia atas pekerjaannya adalah 

dengan rekan kerja serta reputasi perusahaan dengan hubungan baik yang 

dibangun antar rekan kerja. Maka akan meringankan beban kerja satu sama lain. 

Hubungan tersebut akan membuat nyaman karyawan. Dalam melakukan setiap 

kegiatannya sebuah organisasi, ataupun perusahaan selalu berpedoman pada 

budaya perusahaan. Karena budaya perusahaan  tersebut memiliki manfaat antara 

lain sebagai identitas suatu kelompok, komunitas, dan perorangan sudah bisa 

diketahui identitasnya hanya dari sudut budayanya. 

Kebahagiaan karyawan menurut (Keser, 2016) adalah pola pemikiran khusus 

yang membantu seseorang untuk bekerja secara maksimal dan memaksimalkan 

potensi yang ada. 
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Setiap orang dapat memiliki kebahagiaan dalam hidup jika berusaha untuk 

mencapai apa yang diinginkan. Kebahagiaan kerja dapat memberikan efek positif 

pada tingkat individu dan organisasi. Menurut (Fauziah, 2014) terdapat empat ciri 

individu yang memiliki kebahagiaan di dalam hidup, yaitu : Menghargai diri 

sendiri yaitu seseorang lebih suka terhadap diri sendiri karena mereka mempunyai 

kepercayaan diri yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaannya, Optimis yaitu 

individu yang berbuat baik dalam segala hal dan tidak membuang kesempatan 

yang ada akan berdampak positif bagi individu itu sendiri, Terbuka yaitu memiliki 

sifat extrovert akan mudah untuk bersosialisasi dalam kehidupan keseharian 

dengan orang lain yang menjadi sumber dari rasa bahagia, Mampu mengendalikan 

diri yaitu kebahagiaan lebih dapat dirasakan ketika individu cenderung 

mempunyai manajemen dalam hidup sehingga mampu mengendalikan diri.  

Begitu pula individu yang tidak bahagia dalam hidup, merasakan sebaliknya 

dari ciri-ciri kebahagiaan diatas. 

Dari hasil survei (Wijayanto, 2017) dengan melakukan wawancara yang 

dilakukan kepada beberapa karyawan ternyata ada perasaan tenang, nyaman, dan 

bahagia dalam bekerja karena harapan dan persepsi kepada lingkungan kerja 

positif, walaupun penghasilan yang didapatkan masih belum sesuai keinginan. 

Sementara itu, fenomena yang menarik juga disampaikan oleh (Wijayanto, 

2012) yang menyatakan fakta di lapangan bahwa banyak karyawan melihat 

pekerjaan hanya sebagai setumpuk tugas dan kewajiban bukan sebagai sesuatu 

yang mencerahkan apalagi membahagiakan, dialami oleh sebagian besar 

perusahaan saat ini menjadi penyebab kenapa mereka tidak dapat mengeluarkan 

passion dalam bekerja sehingga berdampak pada kinerja yang belum optimal.  

Hal ini didukung oleh penelitian (Wijayanto, 2012) yang menyatakan 

bahwa kebahagiaan mempunyai kontribusi yang positif terhadap kesuksesan 

seseorang di tempat kerja. 

Perusahaan PT. Aneka Karya Unggul sebagai perusahaan distribusi bahan 

bangunan di area Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada perusahaan ini terdapat 

beberapa bagian, disetiap bagian terdapat anggota baru dan anggota lama. Pada 

setiap satu bulan sekali diadakan meeting pagi untuk seluruh bagian karyawan dan 
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setiap satu minggu sekali untuk setiap bagian masing-masing. Namun dari waktu 

ke waktu kebahagiaan karyawan tidak stabil atau bisa dikatakan adanya 

penurunan. Kebahagiaan karyawan rendah dapat dilihat dari kurang semangatnya 

karyawan dalam bekerja seringnya karyawan yang absen tanpa ijin kepada 

pimpinan, kurang disiplin ketika waktu masuk kerja baik pimpinan maupun 

bawahan. Hal tersebut terjadi karena peraturan yang kurang tegas sehingga 

karyawan tidak patuh terhadap peraturan yang telah dibuat oleh pimpinan. 

Padahal karyawan juga diberikan beban kerja yang melebihi tanggung jawab 

sehingga berpengaruh terhadap psikologis karyawan yang ketika bekerja menjadi 

lebih emosional dan bekerja tidak sesuai target pengiriman barang.  

Hal tersebut semakin membuat kebahagiaan karyawan semakin menurun, 

sehingga budaya organisasi perlu dipelihara dengan baik oleh karyawan dengan 

menjalankan budaya organisasi yang telah ada seperti menaati peraturan, 

menjalankan perintah atasan, dan mengikuti kegiatan rutin perusahaan antara lain 

evalusi yang bermanfaat untuk karyawan karena dengan mengikuti kegiatan rutin 

perusahaan akan mengetahui kondisi perusahaan maupun pekerjaan yang 

dikerjakan supaya kebahagiaan karyawan meningkat, motivasi kerja tinggi, 

performa, dan hasil kerja maksimal yang berdampak positif pada proses kerja 

pengangkutan barang cepat, pengiriman tepat waktu, dan hasil dapat maksimal. 

(Profil Perusahaan PT. Aneka Karya Unggul, 2016) 

Hal inilah membuat peneliti menjadi tertarik untuk mengetahui apakah 

terdapat hubungan antara budaya organisasi dengan kebahagiaan karyawan di 

tempat kerja?. 

Menurut (Schein, 2010) dan (Luthans, 2012) mengatakan bahwa faktor yang 

mempengaruhi budaya organisasi yaitu artefak berupa produk, jasa, dan pola 

tingkah laku dari anggota sebuah organisasi. Alasan organisasi untuk melakukan 

sesuatu hal berdasarkan keyakinan dalam organisasi dapat ditentukan oleh 

kekuatan budaya organisasi melalui faktor kebersamaan yang terdiri dari 

pengenalan dan faktor imbalan berupa gaji, jabatan, dan promosi. Serta seberapa 

besar nilai budaya organisasi berpengaruh terhadap komitmen karyawan. 
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Menurut (Prasetyo, 2015), (Widyastuti & Wulandari, 2014) dan (Prasetyo, 

2015) berpendapat bahwa faktor yang dapat mempengaruhi kebahagiaan 

karyawan yaitu faktor internal yang mempengaruhi kebahagiaan individu di 

tempat kerjanya yakni posisi, gaji, dan kemampuan berhubungan dengan rekan 

kerja. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kebahagiaan individu di 

tempat kerjanya yakni budaya organisasi, jenjang karir, kepemimpinan, dan 

kondisi eksternal perusahaan dapat mempengaruhi kondisi karyawan. Kemudian 

budaya organisasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kebahagiaan 

karyawan yang berhubungan dengan lingkungan kerja dan karyawan. 

Menurut pendapat dari (Sousa, 2015) bahwa budaya organisasi berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap variabel kebahagiaan karyawan. Hal ini 

menunjukkan bahwa budaya organisasi telah diikuti dan dilaksanakan dengan baik 

oleh karyawan. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Yuwono, 2014) menyatakan bahwa budaya organisasi yang ada tidak 

memberikan pengaruh positif terhadap kebahagiaan karyawan jika pemimpin 

memberikan pekerjaan yang berlebihan pada karyawan, pemimpin yang kurang 

memikirkan perkembangan karir karyawan, dan pemimpin yang kurang 

melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan membuat karyawan tidak 

puas dengan budaya organisasi yang telah diterapkan sehingga membuat 

karyawan tidak bahagia ketika bekerja pada suatu organisasi.  

Berdasarkan permasalahan yang ada, terdapat harapan yaitu untuk kedepan 

karyawan dapat lebih mampu memelihara budaya organisasi yang sudah ada 

untuk meningkatkan kebahagiaan karyawan guna mencapai tujuan dari 

perusahaan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan antara 

budaya organisasi dengan kebahagiaan karyawan di tempat kerja, (2) untuk 

mengetahui kuatnya budaya organisasi karyawan di tempat kerja (3) untuk 

mengetahui tingkat kebahagiaan karyawan di tempat kerja, dan (4) untuk 

mengetahui peran atau sumbangan efektif budaya organisasi terhadap 

kebahagiaan karyawan di tempat kerja. 
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Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada hubungan positif dan signifikan 

antara budaya organisasi dengan kebahagiaan karyawan di tempat kerja. 

2. METODE 

Penelitian ini ingin mengetahui hubungan antara budaya organisasi dengan 

kebahagiaan karyawan. Penelitian ini dilakukan di PT. Aneka Karya Unggul, 

peneliti menggunakan karyawan sebanyak 50 orang. Subjek dalam penelitian ini 

adalah karyawan PT. Aneka Karya Unggul yang berpusat di Surabaya dengan 

memiliki 5 cabang di Solo, Jember, Banyuwangi, Probolinggo, dan Madiun yang 

berjumlah 100 orang. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan 

sampel yaitu quota sampling, yaitu dengan mengambil sampel sesuai dengan 

jumlah yang ditentukan. Peneliti mengambil sampel sejumlah 50 orang dengan 

cara menyebar skala budaya organisasi kepada karyawan dan untuk skala 

kebahagiaan karyawan yang mengisi yaitu karyawan setiap bagian. Setelah 

menguji validitas skala budaya organisasi dan skala kebahagiaan karyawan 

menggunakan formula Aiken’s V dengan batas > 0,60, diperoleh nilai validitas 

skala budaya organisasi sebesar 0,67-0,83 dan skala kebahagiaan karyawan 

sebesar 0,58-0,92. Sehingga terdapat 1 item yang gugur pada skala kebahagiaan 

karyawan. 

Skala budaya organisasi penulis membuat berdasarkan aspek-aspek menurut 

(Hofstede, 2010) akan mendapatkan indikator kemudian membuat item berjumlah 

48 item (24 item favourable dan 24 item unfavourable) dengan reliabilitasnya 

0,802. Skala kebahagiaan karyawan penulis menyusun berdasarkan aspek-aspek 

menurut (Fisher, 2010) yang terdiri dari 83 item (42 favourable dan 41 

unfavourable) dengan reliabilitasnya 0,925. 

Analisis data menggunakan analisis Korelasi Pearson Product Moment untuk 

mengetahui hubungan antara budaya organisasi dengan kebahagiaan karyawan. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan analisis Korelasi Pearson Product 

Moment dengan bantuan menggunakan SPSS for windows versi 16.0 diperoleh 

dari hasil koefisien korelasi sebesar 0,699 dengan sig (1-tailed) sebesar 0,000 (p < 

0,01). Hasil ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan 
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antara budaya organisasi dengan kebahagiaan karyawan, artinya apabila semakin 

kuat budaya organisasi maka kebahagiaan karyawan akan semakin meningkat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Fredrickson dalam (Ginting, 2015) sesuai 

dengan hasil penelitian ini yang meyatakan bahwa budaya organisasi sangat 

penting untuk menciptakan lingkungan kerja bagi karyawan melalui peraturan dan 

visi misi yang jelas, pemimpin yang memiliki interpersonal yang baik, dan budaya 

jam kerja serta beban kerja yang tersusun dengan baik. Hal tersebut akan 

berdampak positif bagi karyawan yang dapat dilihat dari lebih sedikit 

menunjukkan perilaku negatif seperti tidak hadir dan tidak bersemangat saat 

bekerja. Perilaku positif yang ditimbulkan berupa karyawan dapat memberikan 

kontribusi kerja maupun pendapat terbaik untuk organisasi serta pemimpin 

menghargai cara kerja dan hasil kerja karyawan untuk organisasi. 

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuwono, 

2014) menyatakan bahwa budaya organisasi yang ada tidak memberikan pengaruh 

positif terhadap kebahagiaan karyawan jika pemimpin memberikan pekerjaan 

yang berlebihan pada karyawan, pemimpin yang kurang memikirkan 

perkembangan karir karyawan, dan pemimpin yang kurang melibatkan karyawan 

dalam pengambilan keputusan. Sehingga membuat karyawan tidak puas dengan 

budaya organisasi yang telah diterapkan sehingga membuat karyawan tidak 

bahagia ketika bekerja pada suatu organisasi.  

Kemudian menurut (Sousa, 2015) mengatakan terkait kebahagiaan yang 

menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kebahagiaan karyawan. Budaya organisasi dan kebahagiaan memiliki dampak 

secara langsung ketika melakukan pekerjaan karena saling berhubungan antara 

lingkungan, nilai budaya, dan karyawan. Karyawan mengelola lingkungan kerja 

setiap hari untuk mencapai kebahagiaan melalui perasaan senang ketika bekerja 

akan menurunkan karyawan yang ingin menarik diri dari tempat kerja.  

Hal ini didukung oleh adanya aspek-aspek dari setiap variabel yang ada 

seperti perusahaan memiliki nilai berisi peraturan yang ditaati, perusahaan 

melakukan kegiatan rutin, memiliki pemimpin yang menjadi panutan oleh 

bawahan serta terdapat simbol berupa lambang dan seragam dalam perusahaan 
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untuk menunjukkan identitas perusahaan. Kemudian dapat dilihat dari kepuasan 

kerja karyawan, komitmen karyawan terhadap organisasi, keterlibatan karyawan 

dalam pekerjaan sehingga bersemangat, dan mampu memotivasi diri untuk 

berkembang dapat dilihat dari hasil kerja karyawan ditempat kerja. 

Variabel budaya organisasi mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 136,08 

dan rerata hipotetik (RH) sebesar 120. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi 

dan prosentase diketahui dari 50 subjek bahwa terdapat 0% (0 orang) yang bekerja 

dengan budaya organisasi sangat rendah, 0% (0 orang) yang bekerja dengan 

budaya organisasi rendah, 50% (25 orang) yang bekerja dengan budaya organisasi 

sedang, 50% (25 orang) yang bekerja dengan budaya organisasi tinggi, dan 0% (0 

orang) yang bekerja dengan budaya organisasi sangat tinggi. Prosentase berada 

pada dua kategori ambang batas sedang dan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa 

budaya organisasi karyawan PT. Aneka Karya Unggul cukup dikarenakan budaya 

yang tercipta dalam lingkungan kerja tercipta dengan kuat dapat menimbulkan 

perasaan bahagia pada karyawan yang berpengaruh pada hasil kerja karyawan. 

Hal tersebut dapat diartikan bahwa karyawan PT. Aneka Karya Unggul memenuhi 

aspek-aspek budaya organisasi yang dikemukakan oleh (Hofstede, 2010) yaitu 

aspek nilai, aspek upacara atau ritual, aspek tokoh, dan aspek simbol. 

Variabel kebahagiaan karyawan memiliki rerata empirik (RE) sebesar 245,06 

dan rerata hipotetik sebesar 207,5. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dan 

prosentase diketahui dari 50 subjek bahwa terdapat 0% (0 orang) yang bekerja 

dengan kebahagiaan sangat rendah, 0% (0 orang) yang bekerja dengan 

kebahagiaan rendah, 30% (15 orang) yang bekerja dengan kebahagiaan sedang, 

70% (35 orang) yang bekerja dengan kebahagiaan tinggi, dan 0% (0 orang) yang 

bekerja dengan kebahagiaan sangat tinggi. Prosentase terbanyak berada pada 

kategori tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan PT. Aneka Karya Unggul 

memiliki kebahagiaan karyawan yang tinggi. Hal tersebut dapat diartikan bahwa 

karyawan PT. Aneka Karya Unggul memenuhi aspek-aspek kebahagiaan 

karyawan yang dikemukakan oleh (Fisher, 2010) yaitu aspek kepuasan kerja, 

aspek komitmen organisasi, aspek keterlibatan pekerjaan, aspek keterlibatan 
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pribadi, aspek mampu berkembang dan semangat, aspek motivasi intrinsik, dan 

aspek mempengaruhi di tempat kerja. 

Hasil pengujian hipotesis menggunakan analisis Korelasi Person Product 

Moment sebaran data variabel bebas (Budaya Organisasi) sig sebesar 0,904 (p > 

0,05), sebaran data variabel tergantung (Kebahagiaan Karyawan) sig sebesar 

0,272 (p > 0,05) dan sebaran data kedua variabel tersebut linier dengan sebesar 

0,369 (p-value > 0,05). Pada analisis Product Moment memperoleh nilai koefisien  

korelasi sebesar 0,699 dengan sig (1-tailed) sebesar 0,000 (p-value < 0,01). 

Sumbangan efektif budaya organisasi dengan kebahagiaan karyawan sebesar 

48,8%, masih terdapat 51,2% dipengaruhi oleh faktor lain selain faktor budaya 

organisasi yang mempengaruhi kebahagiaan karyawan. Faktor yang 

mempengaruhi kebahagiaan karyawan menurut (Prasetyo, 2015), (Widyastuti & 

Wulandari, 2014), dan (Prasetyo, 2015) yaitu faktor internal yang mempengaruhi 

kebahagiaan individu di tempat kerjanya yakni posisi, gaji. dan kemampuan 

berhubungan dengan rekan kerja. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi 

kebahagiaan individu di tempat kerjanya yakni budaya organisasi, jenjang karir, 

kepemimpinan, dan kondisi eksternal perusahaan dapat mempengaruhi kondisi 

karyawan. Kemudian budaya organisasi merupakan salah satu cara untuk 

meningkatkan kebahagiaan karyawan yang berhubungan dengan lingkungan kerja 

dan karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan aspeknya 

cukup memberikan sumbangan terhadap kebahagiaan karyawan, meskipun tidak 

hanya budaya organisasi yang dapat mempengaruhi kebahagiaan karyawan. 

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif dan sangat signifikan antara budaya organisasi dengan 

kebahagiaan karyawan PT. Aneka Karya Unggul. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis yang diajukan diterima. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan paparan atau penjelasan dari hasil penelitian diatas, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa : Adanya hubungan positif dan sangat signifikan 

antara budaya organisasi dengan kebahagiaan karyawan PT. Aneka Karya 
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Unggul, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tingkat budaya organisasi 

karyawan PT. Aneka Karya Unggul tergolong sedang, Berdasarkan hasil 

penelitian diketahui bahwa tingkat kebahagiaan karyawan PT. Aneka Karya 

Unggul tergolong tinggi, Sumbangan efektif budaya organisasi dengan 

kebahagiaan karyawan sebesar 48,8% dan masih terdapat 51,2% dipengaruhi oleh 

faktor lain selain budaya organisasi yang mempengaruhi kebahagiaan karyawan. 

4.2 Saran 

Berdasarkan hasil dan kesimpulan yang telah dipaparkan, peneliti mengajukan 

saran kepada : 

Kepada pihak manajemen perusahaan sebagiknya mengembangkan 

budaya bagi karyawan untuk lebih bekerjasama, sebab dengan adanya kerja sama 

antar karyawan maka akan menimbulkan keharmonisan hubungan antar karyawan 

serta pekerjaan yang berat akan menjadi ringan. Kepada pimpinan perusahaan 

agar bertindak lebih adil dalam memberikan tugas kepada bawahannya. 

Melibatkan karyawan dalam setiap kegiatan perusahaan agar terbangun kerja 

sama yang baik dan rasa saling menghargai antar para karyawan maupun 

karyawan dengan atasan. 

Kepada karyawan agar lebih giat dalam bekerja serta mematuhi peraturan 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar tercapai visi dan misi perusahaan, 

lebih berinteraksi satu sama lain guna membangun rasa saling percaya dan 

keterbukaan sesama karyawan maupun dengan atasan sehingga tercipta suasana 

yang nyaman dan nyaman di lingkungan perusahaan. 

Kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian, 

diharapkan dapat lebih memperluas hasil penelitian, dan mengantisipasi 

kekurangan dari penelitian ini. 
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