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BAB V 

PENUTUP  

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian pada karyawan generasi X dan generasi Y yang 

sudah keluar dari PT. XX di Kota Kudus, dapat disimpulkan mengenai profil 

informan tahun 2015-2017 bahwa sebagian besar karyawan yang dahulunya bekerja 

diperusahaan tersebut adalah lulusan Sekolah Menengah Keatas (SMA) dan 

Sarjana. Berdasarkan jabatan  dalam penelitian ini dahulunya para informan bekerja 

sebagai sopir dan customer servis ( pelayanan tiket dan pariwisata). Berdasarkan 

jenis kelamin, informan berjenis kelamin pria ada 10 orang dan wanita ada 5 orang 

yang tergolong dari generasi X 6 orang dan generasi Y 9 orang. Total key informan 

dalam penelitain ini berjumlah 16 orang yaitu 15 orang karyawan yang sudah keluar 

dari PT. XX dan 1 orang pemilik perusahaan.  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai alasan karyawan generasi X terdapat 

8 alasan karyawan keluar dari perusahaan yaitu : 

1. Gaji 

2. Mempunyai hutang dengan perusahaan 

3. Tidak adanya kepercayaan dan keyakinan dari atasan 

4. Sistem manajemen karyawan sopir tidak terstruktur dengan baik 

5. Mencari pekerjaan lain 

6. Armada bus sering mengalami kendala (rusak) 

7. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

8. Karyawan bermasalah dengan atsan, tidak ada penyelesaian terbaik yang 

bisa dilakukan 

Dari kedelapan alasan diatas alasan yang paling mendasari karyawan keluar dari 

PT. XX yaitu dikarenakan gaji (gaji yang diberikan tidak bulanan, gaji tidak 
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mencukupi kebutuhan sehari-hari, penghasilan tidak menentu) dan banyak 

karyawan yang mempunyai hutang dengan perusahaan. 

Jika alasan tersebut dikaitkan dengan ciri-ciri generasi X menurut 

Jurkiewiez (dalam Putra, 2017) sesungguhnya generasi X adalah tipe pekerja keras 

dan menghitung kontribusi yang telah diberikan perusahaan terhadap hasil 

kerjanya. Sehingga alasan karyawan generasi X yang keluar pada tahun 2015-2017 

sesuai dengan teori tersebut. Dimana karyawan sudah melakukan pekerjaan dengan 

baik dan sesuai, namun gaji yang diberikan tidak sesuai dengan harapan karyawan. 

Namun dalam penelitian ini, hasil dari penelitian alasan karyawan generasi X yang 

keluar dari perusahaan tidak dapat dijadikan sebuah patokan dikarenakan dalam 

penelitian ini sampel yang digunakan hanya informan tertentu. Selain itu peneliti 

juga ingin mengetahui penyebab yang ada pada PT. XX terkait alasan yang 

menyebabkan karyawan keluar dari perusahaan. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai alasan karyawan generasi Y terdapat 

7 alasan karyawan keluar dari perusahaan yaitu : 

1. Stres terhadap pekerjaan 

2. Gaji 

3. Mencari pekerjaan yang lain  

4. PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) 

5. Karyawan bermasalah dengan atsan, tidak ada penyelesaian terbaik yang 

bisa dilakukan 

6. Karyawan mendengar bahwa perusahaan bangkrut 

7. Tidak ada peluang untuk mengembangkan karir. 

Dari ketujuh alasan diatas, alasan yang paling mendasari karyawan keluar dari PT. 

XX yaitu dikarenakan karyawan stres terhadap pekerjaan (merasa terbebani dengan 

pekerjaan dan tempat bekerja tidak sesuai dengan yang diharapkan) serta alasan gaji 

(gaji yan diberikan tidak tepat pada waktunya, gaji tidak sesuai dengan yang 

diharapkan karyawan). 
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Dari kedua alasan yang paling mendasari terebut sesuai dengan karakteristik 

generasi Y salah satunya yaitu menginginkan suasana kerja yang kekeluargaan dan 

fleksibilitas serta generasi Y lebih memiliki perhatian terhadap kekayaan. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat 

memberikan saran yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

 Perusahaan memberikan gaji tepat pada waktunya, sesuai dengan 

peraturan awal yang telah disetujui perusahaan dan karyawan. 

Sehingga kebutuhan ekonomi karyawan dapat tercukupi dengan 

baik. 

 Sistem manajemen pemberangkatan sopir untuk mengemudi kurang 

diterapkan dengan baik. Seharusnya sistem lebih terstruktur, dan 

jelas, serta dapat bergilir dengan sama rata antar karyawan lainnya.  

 Armada bus sebaiknya dilakukan perawatan dan servis dengan rutin, 

agar kerusakan pada bus dapat di minimalisir.  

 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperbaiki kekurangan dalam 

penelitian ini, seperti memperluas sampel, dan dapat menemukan alasan 

karyawan generasi X dan generasi Y yang keluar dari perusahaan secara 

lebih spesifikasi.


