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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian, hasil analisis, dan pembahasan, maka 

kesimpulan yang didapat pada penelitian kali ini adalah : 

1. Hipotesis mayor diterima, yang menyatakan bahwa adanya hubungan 

antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja dengan intensi 

turnover pada karyawan bidang salesman PT. Sejahtera Motor 

Gemilang Semarang, dengan sumbangan efektif sebesar 31,50 %. 

2. Hipotesis minor satu diterima, yaitu adanya hubungan negatif antara 

komitmen organisasi dengan intensi turnover, pada karyawan bidang 

salesman PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang. Semakin rendah 

komitmen organisasi, maka semakin tinggi intensi turnover, begitu 

juga sebaliknya. 

3. Hipotesis minor dua diterima, yaitu adanya hubungan negatif antara 

komitmen organisasi dengan intensi turnover, pada karyawan bidang 

salesman PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang. Semakin rendah 

komitmen organisasi, maka semakin tinggi intensi turnover, begitu 

juga sebaliknya. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dan hasil dari 

kesimpulan, maka peneliti memberikan saran antara lain sebagai berikut: 

 

 



77 

 

 

1. Bagi Perusahaan 

  Dari hasil perhitungan dan pembahasan, diketahui bahwa 

tingkat intensi turnover, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja 

karyawan bidang salesman PT. Sejahtera Motor Gemilang Semarang  

tergolong sedang. Apabila perusahaan tidak berusaha meningkatkan 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja karyawannya, maka akan ada 

niat dari karyawan untuk berpindah ke perusahaan lain. Perusahaan 

dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan, yang berdampak pada 

peningkatan komitmen organisasi karyawan pada perusahaan, 

sehingga intensi turnover dapat diminimalisir. 

  Meningkatkan kepuasan kerja dapat dilakukan dengan 

memperhatikan gaji yang diterima oleh karyawan agar selalu sesuai 

dengan kinerja, mendekatkan hubungan antara atasan dan bawahan, 

meningkatkan kesempatan promosi bagi keseluruh karyawan secara 

adil, melibatkan karyawan dalam membuat keputusan, dan mengajak 

karyawan untuk lebih mengenal perusahaannya yang akan membuat 

karyawan merasa memiliki perusahaan. Hal ini dilakukan dengan 

harapan komitmen organisasi karyawan juga dapat meningkat. 

2. Bagi Peneliti Lain 

a. Dapat menggunakan atau menambahkan faktor-faktor lain yang 

mendorong terjadinya intensi turnover. 

b. Jangan terlalu lama dalam pengambilan data karena dapat 

memengaruhi perubahan permasalahan di lapangan 

c. Dapat menggunakan tryout, di mana subyek mengisi skala hanya 

dengan item-item valid.


