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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1.   Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis mengenai usaha untuk mempertahankan karyawan 

dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kesesuaian Antara Personal Dengan Pekerjaan, perusahaan dalam 

menempatkan karyawan sudah sesuai dengan posisi/pekerjaan yang 

ditawarkan. PT. MCU dapat mempertahankan karyawan yang punya 

potensi, meskipun tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya.  

2. Dilihat dari Kompensasi, besarnya kompensasi yang diberikan pada 

karyawan sudah sesuai dengan kontribusi karyawan terhadap perusahaan. 

Bagi karyawan yang memiliki keahlian, mendapatkan pertimbangan 

khusus dalam pemberian kompensasi, sehingga mereka merasa lebih 

diperhatikan oleh perusahaan.  

3. Dilihat dari Hadiah, perusahaan memberikan hadiah berupa uang tunai 

atau voucher belanja bagi karyawan yang kerjanya bisa memenuhi tarjet, 

tapi pemberian hadiah untuk karyawan yang hasil kerjanya optimal dan 

loyal, berdasarkan hasil dari tanggapan responden ada kelemahan yaitu 

hadiah diberikan tergantung dari kebijaksanaan dan penilaian kerja 

pimpinan.  

4. Ditinjau dari Pelatihan Dan Pengembangan Karir, perusahaan 

memberikan kesempatan pada karyawan untuk mengikuti pelatihan yang 
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terkait dengan pekerjaan. Berdasarkan hasil dari tanggapan responden ada 

kelemahan yaitu tidak semua karyawan mendapatkan kesempatan 

pelatihan, karena pemberian pelatihan pada masing-masing karyawan 

berbeda disesuaikan dengan kebutuhan dari karyawan itu sendiri dan 

kepentingan perusahaan.  

5. Dilihat dari Peluang Karir, perusahaan memberikan kesempatan peluang 

untuk peningkatan jabatan bagi semua karyawan berapapun usianya. 

Berdasarkan hasil dari tanggapan responden ada kelemahan yaitu tidak 

semua karyawan mendapatkan peluang karir, karena untuk mendapatkan 

jabatan yang sedang dipromosikan harus bisa memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan perusahaan.  

6. Ditinjau dari Dukungan Pengawas, memberikan dukungan pada 

karyawan dengan menjadi pimpinan yang interaktif (rendah hati, peduli, 

dan membina hubungan baik dengan karyawan). Berdasarkan hasil dari 

tanggapan responden ada kelemahan yaitu kepedulian pimpinan terhadap 

karyawan dan pemberian penilaian kerja tidak transparan dan tidak adil, 

masih pilih kasih.  

7. Dilihat dari Lingkungan Kerja, perusahaan menyediakan lingkungan 

kerja untuk karyawan disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Lingkungan 

kerja yang disediakan untuk karyawan di bagian produksi dan staf/kantor 

sudah sesuai yang diharapkan karyawan, sehingga dalam bekerja 

karyawan dapat merasa nyaman.  
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8. Ditinjau dari Dukungan Keluarga Dan Fleksibilitas Budaya Waktu 

Kerja, perusahaan mendukung karyawan mengintegrasikan antara 

tanggung jawab terhadap keluarga dan pekerjaan. Berdasarkan hasil dari 

tanggapan responden ada kelemahan yaitu hubungan baik antara atasan 

dan bawahan hanya pada atasan langsung saja, sedangkan pada pucuk 

pimpinan masih ada gap/jarak.  

9. Dilihat dari Keadilan Organisasi, perusahaan memberlakukan peraturan, 

baik mengenai prosedur kerja, hak maupun kewajiban diupayakan secara 

adil dan dapat memuaskan semua karyawan yang sama-sama harus 

dilaksanakan. Berdasarkan hasil dari tanggapan responden ada yang 

berpersepsi yaitu karyawan dalam menjalankan tugas tidak selalu harus 

sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan, akan tetapi 

karyawan juga didorong kreatif mengeluarkan gagasan-gagasan metode 

kerja baru.  

5.2.   Saran  

 Adapun saran yang dapat dikemukakan pada penelitian ini antara lain 

adalah:  

1. Bagi Perusahaan  

Usaha perusahaan untuk mempertahankan karyawan sebaiknya:  

a. Pimpinan memberikan penilaian kerja pada karyawan yang 

obyektif, secara transparan dan adil, jangan pilih kasih serta 
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menjalin hubungan baik antara atasan dan bawahan jangan ada 

gap/jarak, baik dengan atasan langsung maupun pucuk pimpinan.  

b. Perusahaan memberikan pelatihan pada karyawan merupakan 

proses saling menguntungkan, bagi karyawan dapat menumbuhkan 

kompetensi mereka, sedangkan untuk perusahaan dapat 

meningkatkan produktivitas.  

c. Untuk menambah rasa percaya diri dan memotivasi karyawan 

supaya loyal pada perusahaan, pimpinan memberikan apresiasi atas 

prestasi kinerja karyawan baik pujian lisan/reward.  

d. Perusahaan mendorong karyawan kreatif mengeluarkan  

gagasan-gagasan metode kerja baru, dengan begitu karyawan 

merasa dilibatkan ikut berpartisipasi dalam memajukan 

perusahaan.  

2. Bagi Penelitian Selanjutnya  

Meskipun pada penelitian ini jumlah sampel sudah memenuhi syarat 

penelitian, pada penelitian serupa dimasa mendatang disarankan 

menggunakan sampel dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga hasil 

jawaban yang diambil bisa lebih bervariasi dan bila perlu penelitiannya 

lebih dari satu perusahaan untuk bahan perbandingan.  

 

 

 

 


