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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Kesimpulan yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah: 

1. Persepsi karyawan PT. Torasakti Indotama, Tegal mengenai kepuasan 

kerja termasuk kategori rendah, komitmen organisasional termasuk 

kategori tinggi, dan keinginan keluar kerja termasuk kategori rendah. 

2. Tidak ada pengaruh negatif dan signifikan kepuasan kerja terhadap 

keinginan keluar kerja karyawan PT. Torasakti Indotama, Tegal. Hipotesis 

yang mengatakan bahwa terdapat pengaruh negatif dan signifikan 

kepuasan kerja terhadap keinginan keluar kerja karyawan PT. Torasakti 

Indotama, Tegal tidak terbukti dalam penelitian ini. 

3. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan komitmen organisasional  

terhadap keinginan keluar kerja karyawan PT. Torasakti Indotama, Tegal. 

4. Terdapat pengaruh secara bersama-sama kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional terhadap keinginan keluar kerja karyawan PT. Torasakti 

Indotama, Tegal. 
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5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian yang ada, saran yang dapat peneliti berikan di sini 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan (PT. Torasakti Indotama, Tegal) perlu memperhatikan 

kepuasan kerja para karyawannya. Kepuasan kerja karyawan perusahaan 

ini masih rendah. Kepuasan terhadap gaji, rekan sekerja, dan promosi 

adalah hal-hal yang harus dibenahi. Perusahaan diharapkan bisa 

meningkatkan gaji karyawan secara berkala dengan dasar patokan yang 

jelas seperti prestasi kerja dan masa kerja seorang karyawan. Perusahaan 

juga sebaiknya kembali melakukan sosialisasi mengenai peraturan kerja 

yang menuntut karyawan untuk fokus bekerja tetapi bukan berarti 

melarang karyawan saling berbicara. Komunikasi saat bekerja tetap 

diperlukan untuk mengurangi tingkat stres dan menjaga hubungan antar 

karyawan. Perusahaan juga harus memberikan patokan atau dasar yang 

jelas mengenai promosi kerja. Promosi juga bisa meningkatkan kepuasan 

karyawan terhadap pekerjaan mereka sendiri. Artinya karyawan tidak lagi 

bekerja di bidang pekerjaan yang sama selama berpuluh-puluh tahun 

bekerja di perusahaan.    

2. Komitmen karyawan meskipun sudah tinggi dan dapat membuat karyawan 

bertahan di perusahaan selama ini tetap perlu diperhatikan. Prestise yang 

dimiliki perusahaan sebagai salah satu produsen shuttle cock bertaraf 

internasional harus terus dipertahankan, karena hal tersebut menjadi nilai 

tersendiri bagi karyawan untuk loyal bekerja di perusahaan. Perusahaan 
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juga harus memberikan kesejahteraan yang nyata bagi karyawan, sehingga 

karyawan dapat melihat bahwa bekerja di perusahaan ini adalah yang 

terbaik bagi mereka. Kesejahteraan yang dimaksudkan adalah gaji yang 

layak dan lebih baik dari pesaing dan adanya tunjangan kesehatan. 

Kebersamaan di antara karyawan juga perlu dijaga dengan cara 

mengadakan acara khusus seperti outbound. Pimpinan perusahaan perlu 

terlibat dalam acara seperti ini agar hubungan antara pimpinan dengan 

karyawan juga semakin erat. 
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