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BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.01. Kesimpulan 

 

      Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka 

dapat disimpulkan: 

1. Hipotesis penelitian yang menyatakan adanya hubungan negatif 

antara budaya organisasi dengan intensi turnover karyawan dapat 

diterima. Dengan demikan, semakin tinggi budaya organisasi maka 

semakin rendah intensi karyawan untuk melakukan turnover dan 

sebaliknya apabila semakin rendah budaya organisasi maka semakin 

tinggi pula intensi karyawan PT. Nasmoco Solo Baru untuk melakukan 

turnover. 

2. Sumbangan efektif variabel budaya organisasi terhadap intensi 

turnover tergolong tinggi yakni sebesar 51,26% dan sisanya sebesar 

48,74% dipengaruhi faktor-faktor lain. 

 

6.02. Saran 

 

6.02.2. Bagi Perusahaan PT. Nasmoco Solo Baru  

1. Dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan refrensi dan 

memberikan gambaran budaya organisasi serta intensi turnover 

yang terdapat di perusahaan.  

2. Perusahaan diharapkan dapat memperhatikan aspek – aspek 

budaya organisasi seperti integritas, profesionalisme, keteladanan 

serta penghargaan terhadap SDM karena memiliki pengaruh yang 

sangat signifikan terhadap intensi turnover karyawan. Terutama 
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pada aspek integritas dan profesionalisme, yangmana merupakan 

dua aspek yang memiliki korelasi tertinggi dengan intensi turnover. 

Dengan meningkatkan budaya organisasi dalam dua aspek tersebut 

diharapkan dapat menurunkan keinginan  atau minat karyawan 

untuk berpindah dari perusahaan.  

6.02.3. Bagi Karyawan 

      Bagi karyawan PT Nasmoco Solo Baru diharapkan untuk lebih 

meningkatkan profesionalitas serta integritas dalam bekeja karena 

merupakan dua aspek yang sangat memiliki pengaruh terhadap budaya 

organisasi. Karyawan juga perlu untuk memperhatikan aspek yang lainya 

seperti keteladanan serta penghargaan terhadap SDM, untuk terciptanya 

budaya organisasi yang tingi dalam perusahaan sehingga dapat 

menurunkan tingkat keinginan atau intentsi untuk melakukan turnover 

yang dapat mempengaruhi karyawan yang lainnya. 

6.02.4. Bagi Peneliti Lain 

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan memperhatikan kelemahan dalam 

penelitian ini seperti untuk lebih melakukan wawancara yang 

mendalam terhadap perusahaan, agar dapat menemui permasalahan 

yang krusial, lalu peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan 

metode tryout  dan lebih memperhatikan karakteristik subjek penelitian.  

2. Peneliti lain dapat meneliti 48,74% faktor lain yang dapat 

mempengaruhi intensi turnover seperti usia, lama kerja, keterikatan 

pada perusahaan, komitmen organisasi, promosi, kepuasan kerja, 

stress kerja, keadilan, dukungan managemen, perkembangan karir 

dan peningkatan kerja 


