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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 
5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisa yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah 

menganalisis pengaruh pada komitmen organisasi dan perbedaan generasi 

terhadap keinginan untuk bertahan pada karyawan yang bekerja di PT. Telkom 

Indonesia dan Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan dari ketiga dimensi 

komitmen organisasi (afektif, continuance dan normatif), hanya komitmen afektif 

yang memberikan pengaruh positif terhadap keinginan untuk bertahan. 

Keterikatan emosional karyawan terhadap perusahaan dapat meningkatkan 

keinginan untuk tetap bertahan pada satu perusahaan dalam waktu yang lama. Hal 

ini selaras dengan hasil penelitian terdahulu  yaitu Simo et al. (2014), Othman et 

al. (2014) dan Zopiatis, Constanti, dan Theocharous (2014). 

 Terdapat perbedaan komitmen continuance yang dimiliki oleh generasi X 

dan Y. Hasil penelitian menunjukkan generasi X memiliki komitmen continuance 

lebih besar dibandingkan dengan generasi Y. Generasi X memilih bertahan 

dikarenakan ada resiko yang besar jika meninggalkan perusahaan saat ini. Hal ini 

selaras dengan hasil penelitian terdahulu Lub et al. (2012) dan Ferres, Travaglion, 

dan Firns (2010). Hasil penelitian lainnya adalah terdapat perbedaan keinginan 

untuk bertahan pada setiap grup generasi berbeda, keinginan untuk bertahan pada 

generasi Y lebih besar dibandingkan generasi Baby Boomers dan X. Hal ini 

disebabkan oleh generasi tua yang merasa ada transisi masa kerja sehingga 
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semakin bertambahnya umur semakin besar keinginan untuk meninggalkan 

pekerjaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan oleh Maier 

(2011) dan Clark (2010). 

 Perbedaan generasi dapat dijadikan sebagai variabel mediasi pada 

penelitian menelti komitmen organisasi terhadap keinginan untuk bertahan. Hal 

ini didukung oleh peneliti terdahulu yaitu Michaels dan Spector (dalam 

Kurniawan, 2009), Oktariani, Hubeis, dan Sukandar (2017) dan Cennamo dan 

Gardner (2008). Namun, perbedaan generasi tidak terlalu memberi pengaruh besar 

terhadap keinginan untuk bertahan seseorang disuatu perusahaan. 

 

5.2 Keterbatasan  

 Keterbatasan dalam penelitian ini : 

1. Penelitian ini menggunakan 150 set kuesioner untuk melakukan 

pengumpulan data, keterbatasan yang dihadapi terkadang responden tidak 

memberikan jawaban rill dan tidak menggambarkan keadaan 

sesungguhnya.  

2. Beberapa perusahaan tidak memberikan izin untuk melakukan penelitian 

dan memberikan data mengenai jumlah karyawan yang mereka miliki. 

3. Kesulitan mendapatkan responden yang berumur diatas 60 tahun atau 

generasi Baby Boomers, di beberapa perusahaan yang menjadi sampel 

penelitian rata-rata karyawan adalah generasi X dan Y. 
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5.3 Rekomendasi 

1. Perusahaan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan atau keterikatan 

emosional antara karyawan dan perusahaan, sehingga komitmen organisasi 

khususnya afektif dapat meningkatkan keinginan karyawan untuk tetap 

bertahan pada suatu perusahaan untuk waktu yang lama khususnya dalam 

penelitian ini PT. Telkom Indonesia dan Bank Indonesia. 

2. Perusahaan dapat memperhatikan adanya perbedaan komitmen 

continuance yang dimiliki oleh generasi X dan Y. Karyawan generasi X 

pada PT. Telkom Indonesia dan Bank Indonesia tidak ingin meninggalkan 

perusahaan dengan alasan sebagai kebutuhan hidup dan sulit untuk 

meninggalkan perusahaan walaupun ingin, perusahaan harus mampu 

menimbulkan keinginan yang sama terhadap generasi Y, generasi emas 

yang harus dipertahankan keberadaannya di suatu perusahaan. Begitu pula 

dengan perbedaan setiap generasi terhadap keinginan untuk bertahan. 

3. Perusahaan menyadari perbedaan generasi atau umur dapat mempengaruhi 

komitmen organisasi dan keinginan untuk bertahan seorang karyawan. 

Harusnya PT. Telkom Indonesia dan Bank Indonesia paham bagaimana 

cara memperlakukan karyawan sesuai dengan generasinya.  

4. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian di perusahaan 

dengan sektor yang berbeda yaitu perusahaan jasa ataupun perusahaan 

sosial seperti universitas, yayasan atau rumah sakit untuk dapat meneliti 

ketiga variabel generasi (Baby Boomers, generasi X dan generasi Y)  

dalam satu lokasi penelitian.  
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