
BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
     Berdasarkan  hasil  analisis  dan  pembahasan  yang  telah  dilakukan  pada  bab

sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Stres  kerja  berpengaruh  positif  dan  signifikan  terhadap  Turnover  Intention

PT Karya Putra Surya Gemilang.  Hal ini berarti apabila stres kerja meningkat maka

Turnover  Intention  akan  mengalami  peningkatan.  Sebaliknya  apabila  stres  kerja

menurun maka Turnover Intention juga akan mengalami penurunan.

2. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Turnover Intention.  Hal

ini  berarti  apabila  kepuasan  kerja  meningkat  maka  Turnover  Intention  akan

mengalami peningkatan. Sebaliknya apabila kepuasan kerja menurun maka Turnover

Intention akan mengalami penurunan.

B. Saran

       Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, 

maka penulis memberikan saran yang mungkin digunakan sebagai masukan bagi 

pihak PT Karya Putra Surya Gemilang, beberapa saran yang perlu disampaikan 

adalah:

1. Bagi Perusahaan
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       Untuk mengurangi tingkat stres yang terjadi pada karyawan PT Karya Putra

Surya Gemilang lebih memperhatikan tentang dampak penting dari stres kerja untuk

mengurangi  terjadinya  Turnover  Intention.  Karyawan ada  baiknya diberi  motivasi

oleh atasan dan menjalin komunikasi yang baik seperti memberikan pengarahan yang

lebih luwes atau tidak kaku sehingga karyawan dapat mengemukakan pendapat dan

tidak  merasa  tertekan  merata  ke  seluruh  karyawan,  serta  dapat  juga  memberikan

perhatian berupa pemberian penghargaan (reward)  atau mengajak karyawan untuk

melakukan outbond, gathering atau acara wisata lainnya yang dilaksanakan mungkin

dua atau tiga bulan sekali diluar aktivitas kantor yang dapat memberikan energi baru,

sehingga   karyawan  bisa  merasa  nyaman  dan  tidak  stres  dalam  menyelesaikan

pekerjaannya.  Agar  perusahaan  dapat  menstabilkan  atau  mungkin  ingin

meningkatkan  kepuasan  kerja  karyawan  PT  Karya  Putra  Surya  Gemilang  maka

perusahaan  sebaiknya  lebih  memperhatikan  pemberian  gaji,  pemberian  tunjangan

lembur dan tunjangan transport yang sesuai setiap bulan sama seperti insentif yang

diterima karyawan telah sesuai setiap bulannya.

2.  Bagi peneliti selanjutnya

       Untuk penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang

sama, jika akan menggunakan skripsi ini sebagai referensi, maka kiranya perlu dikaji

kembali. Karena tidak menutup kemungkinan ada pernyataan-pernyataan yang belum

sesuai,  karena sebagai  penulis  merasa masih banyak kekurangan dan keterbatasan

dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel-
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variabel lain yang tidak ada dalam penelitian ini. Seperti: Komitmen organisasional,

beban kerja,  kompensasi, budaya organisasi,  iklim organisasi dan lingkungan kerja.

Sehingga  penelitian  selanjutnya  akan  lebih  sempurna  dan  memberikan informasi

yang lebih banyak.
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