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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan wawancara mendalam yang dilakukan peneliti terhadap 

informan mengenai aspek-aspek loyalitas kepada kedua belas informan tersebut, 

diperoleh hasil yang hampir serupa antara jawaban yang satu dengan jawaban 

lainnya dari masing-masing informan. Kedua belas informan dapat menaati 

peraturan yang berlaku di BCA. Mereka memaknai peraturan tersebut karena 

mereka memiliki pemikiran bahwa ketika mereka taat dan patuh akan 

perusahaan maka mereka dapat melakukan pekerjaan sesuai keinginan 

perusahaan dan dapat menjaga nama baik perusahaan. Mereka 

bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang mereka lakukan selama mereka 

bekerja. Ketika pekerjaan mereka belum terselesaikan, mereka akan 

menyelesaikan bagaimanapun caranya, ada yang sampai lembur, dikerjakan 

besok pagi dan ketika mereka kesulitan, mereka akan bertanya pada atasan atau 

teman kerja mereka. Hubungan dengan teman kerja juga sudah terjalin dengan 

baik dimana mereka mau bertukar pikiran dan bertanya satu dengan yang lain. 

Kerjasama yang mereka jalin sangat solid. Mereka menyukai pekerjaan mereka 

sampai mereka rela lembur dan tidak merasa keberatan jika atasan meminta 

mereka untuk lembur. Mereka tetap memilih BCA sebagai tempat kerjanya dan 

mereka tidak ada niatan keluar dari BCA karena mereka sudah cocok dengan 

keadaan di internal maupun eksternal dari BCA itu sendiri dan penghasilan, 
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fasilitas dan sarana yang BCA berikan kepada karyawan generasi Y memuaskan 

mereka. Mereka menganggap bahwa BCA telah memberikan penghasilan dan 

fasilitas yang mereka dapat sudah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. 

Tidak hanya itu, BCA merupakan bank yang besar sehingga manajemen di BCA 

sudah tertata dan terstruktur secara rapi sehingga hal ini juga membuat karyawan 

generasi Y ingin menambah ilmu. Walaupun mereka diberikan wewenang tetapi 

mereka tetap menggunakan wewenang tersebut secara bijaksana. 

Preposisi dalam penelitian ini adalah loyalitas Generasi Y dipengaruhi 

oleh kemampuan perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhan Generasi Y sendiri, 

perusahaan perlu dapat memenuhi kebutuhan Generasi Y sehingga Generasi Y 

akan dapat loyal terhadap perusahaan. Demikian sebaliknya, apabila perusahaan 

tidak dapat memenuhi kebutuhan Generasi Y maka Generasi Y tidak akan loyal 

terhadap perusahaan dan akan berpindah ke perusahan lain.  

Pemahaman akan Generasi X dan Generasi Y membawa pada satu 

kesimpulan, bahwa setiap generasi memiliki karakter yang berbeda, dan ketika 

bermuara pada loyalitas, setiap generasi memiliki pemahaman yang khas. 

Generasi X secara tipikal memiliki orientasi pada memelihara karir dalam suatu 

perusahaan dengan mengedepankan kenyamanan dan kebebasan dalam 

menjalankan fungsinya. Sementara itu Generasi Y di BCA memposisikan 

dirinya sebagai generasi yang berorientasi pada kecepatan dalam mengharapkan 

sesuatu termasuk dalam menjalankan proses tugasnya. Sama dengan Generasi 

X, Generasi Y juga mengutamakan kenyamanan dalam bekerja, sehingga sekali 
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Generasi Y mendapatkan tempat kerja yang cocok, maka Generasi Y akan 

menjaganya.  

5.2 Keterbatasan penelitian 

 

Penelitian menyadari akan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, 

sehingga dapat diperhatikan dalam melakukan penelitian sejenis mendatang. 

Perlunya melakukan penelitian secara kuantitatif dalam membuktikan perposisi 

yang menyatakan bahwa loyalitas Generasi Y dipengaruhi oleh kemampuan 

perusahaan. 

5.3 Saran 

5.3.1 Saran untuk Karyawan BCA 

Kedua generasi baik Generasi Y dan Generasi X perlu menjalin 

komunikasi yang asertif artinya kedua generasi perlu 

mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan 

generasi lain namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta 

perasaan generasi lain karena komunikasi antar generasi sangat perlu 

dilakukan dalam suatu perusahaan. 

5.3.2 Saran untuk Perusahaan 

Didalam mengelola Karyawan Generasi Y d BCA sudah dapat 

membuat Generasi Y loyal terhadap BCA, maka saran yang peneliti 

berikan adalah berbasis pada struktural di BCA mengenai karir kinerja 

untuk Generasi Y yang bekerja di BCA perlu diperhatikan karena kinerja 
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yang mereka berikan sudah bagus sehingga lebih baik jika adanya 

kenaikan karir dalam pekerjannya sehingga mereka bisa 

mengembangkan kemampuan mereka.  

5.3.3 Saran untuk Peneliti selanjutnya 

Penelitian ini tidak menemukan fakta bahwa Generasi Y di BCA tidak 

setia, malas bekerja dan suka berpindah tempat kerja, tetapi ditemukan 

sebaliknya bahwa Generasi Y di BCA yang loyal. Hal ini berbeda dengan 

yang ditemukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, ini dapat terjadi 

karena BCA merupakan terminal perusahaan yang sudah dapat 

mengetahui dan mengakomodir kebutuhan Generasi Y sehingga untuk 

penelitian selanjutnya, dapat meneliti perusahaan yang lain dan 

perusahaan yang belum dapat mengakomodir kebutuhan Generasi Y. 
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