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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

V.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan analisis data dan hasil pembahasan yang dibahasa pada bab IV 

maka penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa potensi burnout broker PT. 

FASTING FUTURES SEMARANG mempunyai tingkat yang rendah, hal ini dibuktikan 

dengan 4 bukti, yaitu :  

1. Secara umum tingkat burnout pada broker PT. FASTING FUTURES 

SEMARANG masih dalam taraf yang tidak terlalu mengkhawatirkan. Para broker 

hanya merasa tertekan bila sedang mengalami keadaan floating, dan semakin 

banyak pengalaman broker, maka kemampuan untuk mengendalikan diri pada 

saat keadaan floating akan lebih baik daripada broker yang memiliki sedikit 

pengalaman. 

2. Tingkat depersonalisasi rendah. Hal ini menandakan bahwa broker PT. FASTING 

FUTURES SEMARANG masih dapat mengelola tekanan – tekanan pekerjaan 

yang dihadapi karena broker hanya mengalami tekanan di saat – saat tertentu 

(floating). 

3. Tingkat prestasi pribadi tinggi, para broker merasa senang bisa bekerja yang 

melakukan banyak hubungan dengan orang lain karena mayoritas broker 

merupakan orang yang mudah bergaul dengan orang lain dan mereka mau saling 

membantu dalam menangani nasabah apabila broker yang bersangkutan tidak 

dapat memantau pergerakan harga. 
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4. Tingkat kelelahan emosional moderat, para broker sering merasa lelah pada saat 

pulang kerja, hal ini menandakan bahwa pekerjaan broker menuntut konsentrasi 

yang tinggi sehingga membuat orang merasa lelah secara emosional 

Penelitian ini mempunyai kelemahan pada : 

1. pengumpulan data primer yang hanya berjumlah 15 responden dari target awal 20 

responden sehingga bisa menghasilkan hasil yang berbeda. 

2. pembagian kuesioner tidak pada saat yang kurang tepat, kuesioner dibagi ke pada 

broker yang sedang mengalami floating dan pada broker yang tidak sedang 

mengalami floating,  sehingga bisa menyebabkan bias pada hasil penelitian ini. Di 

sarankan pada peneliti yang akan meneliti masalah yang sama untuk membagi 

kuesioner pada saat broker tidak sedang kondisi floating. 

 

V.2. Saran 

Berdasarkan hasil analisis data, pembahasan dan kesimpulan maka peneliti 

memberikan beberapa saran, yaitu : 

1. Saran utama bagi para broker PT. FASTING FUTURES SEMARANG agar 

mereka bisa bersikap netral agar mereka tidak terbawa emosi ketika dalam 

keadaan floating. Karena yang bisa membantu kondisi emosi individu adalah 

individu yang bersangkutan. Bila mereka melibatkan emosi pada saat trading bisa 

mempengaruhi keobjektifitasan mereka untuk menentukan keputusan ”beli” atau 

”jual”. 

2. Saran bagi perusahaan agar tidak hanya memberikan pelatihan secara tehnik 

kepada broker – broker baru, tetapi juga pelatihan bagaimana cara broker untuk 
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mengendalikan emosi pada saat keadaan floating agar tidak mempengaruhi 

kondisi kejiwaan broker yang bersangkutan. 

3. Saran bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti hal yang serupa agar membagi 

kuesioner pada saat broker tidak sedang dalam posisi floating, karena jawaban 

yang didapat dari broker yang sedang posisi floating berbeda dengan broker yang 

tidak sedang dalam keadaan floating dan mereka cenderung malas untuk 

memberikan jawaban. Perbedaan ini bisa mengakibatkan hasil penelitian yang 

bias karena tidak mencerminkan kondisi emosi broker yang sebenarnya. Sebisa 

mungkin penelitian selanjutnya mengumpulkan data responden sesuai dengan 

target awal (respon Rate 100%) agar bisa mendapat hasil yang lebih akurat. 
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