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BAB V 

KESIMPULAN KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Dilakukannya pengkajian ini berasaskan pembelajaran lebih dalam lagi dan 

juga menemukan signifikansi dari keterkaitan antara kepuasan pelatihan kerja, 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap intensitas karyawan untuk 

mencuaikan perusahaan, adapun dari hasil penelitian yang telah dijalankan telah 

memberikan hasil bahwa:  

H1. Job satisfaction memperlihatkan dampak yang signifikan kepada intensitas 

turnover. Hasil dari penelitian ini menyesuaikan dengan pengkajian yang telah 

dijalankan sebelumnya oleh Salleh et al (2012), Dardar, Jusoh & Rasli (2012), 

Ikhwanto & Amir (2015), Gracia (2008), Kuswadi & Meliana (2014) 

H2. Organizational commitment memperlihatkan dampak yang signifikan 

terhadap job satisfaction. Hasil akhir dari pengkajian ini menyesuaikan dengan 

pembelajaran yang telah dijalankan sebelumnya oleh Salleh et al (2012), Martin 

& Roodt (2008), Gracia (2008), Sutanto & Gunawan (2013) 

H3. Organizational commitment memberikan dampak yang signifikan terhadap 

intensitas turnover. Hasil akhir dari pembelajaran ini menyesuaikan dengan 

penelitian yang telah dijalankan sebelumnya oleh Salleh et al (2012), Martin 

Roodt (2008), Gracia (2008) , Kuswadi & Meliana (2014) 

H4. Job training satisfaction berdampak signifikan terhadap satisfaction kerja. 

Hasil penelitian ini menyesuaikan terhadap pembelajaran yang dilakukan 

sebelumnya oleh Huang dan Hausu (2016), Subawa & Utama (2013), Dardar, 
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Jusoh & Rasli (2012), Meilano & Nugraheni (2017), Cheng & Waldenberger 

(2013) 

H5. Job training satisfaction berdampak signifikan terhadap turnover intention. 

Hasil dari pembelajaran ini menyesuaikan dengan pembelajaran yang dilakukan 

sebelumnya oleh Huang dan Hausu (2016), Dardar, Jusoh & Rasli (2012), 

Meilano & Nugraheni (2017), Memon et al (2017) , Kuswadi & Meliana (2014) 

H6. Organizational commitment berpengaruh signifikan secara langsung 

maupun tidak langsung terhadap turnover intention dengan job satisfaction 

sebagai variabel intervenig atau mediasi. Hasil penelitian ini adalah sama dengan 

penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Huang dan Hausu (2016), Martin & 

Roodt (2008), Firdaus (2017), Gracia (2008) 

H7. Job training satisfaction berpengaruh signifikan terhadap turnover intention 

secara langsung maupun tidak langsung dengan job satisfaction sebagai variabel 

intervening atau mediasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang 

dilakukan sebelumnya oleh Huang dan Hausu (2016), Subawa & Utama (2013), 

Meilano & Nugraheni (2017), Cheng & Waldenberger (2013) 

 Dari hasil peneilitian yang telah dilakukan bisa disimpulkan bahwa kedua 

variabel independen yaitu kepuasan pelatihan kerja dan komitmen organisasi 

menjadi faktor terbukti mempunyai dampak secara langsung terhadap intensitas 

turnover, maka dari itu perusahaan harus lebih memberikan perhatian lebih dalam 

memberikan pelatihan kerja yang sesuai dan membangkitkan semangat komitmen 

organiasi didalam diri karyawan. 
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5.2 Keterbatasan 

 Dalam proses menjalankan penelitian ini, terkandung keterbatasan yang 

dimana menyebabkan kurang sempurnanya penelitian ini, adapaun keterbatasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Terdapat keterbatasan dalam bentuk pengaksesan data atau informasi 

mengenai karyawan yang menjadi target atau objek utama dari penelitian 

ini. 

2. Peneliti mendapatkan kesulitan dalam hal perizinan terkait penyebaran 

kuesioner di perusahaan-perusahaanyang menjadi target atau objek utama 

dari penelitian ini. 

3. Semua data penelitian yang telah dilakukan belum tentu bisa dijadikan 

cerminan bentuk keadaan dunia perindustrian yang ada di Kota Batam. Hal 

ini dikarenakan penelitian ini hanya terfokuskan terhadap satu jenis industri 

yaitu khususnya industri asing yang bergerak disektor manufaktur 

elektronik yang berada di Kota Batam. 

5.3 Saran dan Kritik 

 Terdapat sejumlah saran yang bisa diberikan dalam penelitian yang telah 

dilakukan ini, yaitu: 

1. Job satisfaction berpengaruh signifikan terhadap turnover intention yang 

terjadi pada karyawan atau pekerja, maka dari itu pihak perusahaan harus 

mempertimbangkan atau mempertahankan hal-hal dasar yang menjadi 

patokan kepuasan kerja, sehingga karyawan yang bekerja dalam suatu 

perusahaan tidak merasakan adanya ketidaknyamanan saat bekerja. 
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2. Organizational commitment berpengaruh signifikan terhadap job 

satisfaction  dan turnover intention pada suatu perusahaan, atas dasar itu 

maka perusahaan harus menanamkan rasa keterlibatan atau rasa kepunyaan 

yang tinggi kepada karyawan dengan cara memberikan perhatian yang lebih 

kepada karyawan dan mau mendengarkan keluhan karyawan agar tercipta 

suatu kepuasan kerja dimana karyawan merasa bahwa perusahaan tempat 

mereka bekerja benar-benar memperioritaskan atau memperhatikan 

karayawannya. 

3. Job training satisfaction berpengaruh signifikan terhadap job satisfaction 

dan turnover intention dari pernyataan ini maka, perusahaan harus 

memberikan pelatihan yang sesuai dengan kategori pekerjaan yang 

dilakukan oleh masing-masing karyawannya agar tidak terjadi kesalahan 

dalam bekerja maupun rasa tidak percaya diri yang akan muncul saat 

melakukan tugas dan tanggungjawab karyawan yang bersangkutan. Rasa 

kepercayan diri akibat pelatihan yang baik akan berdampak positif karena 

karyawan mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

dengan baik. 

 Peneliti juga mengharapkan untuk penulis karya ilmiah selanjutnya agar 

dapat mempertimbangkan untuk menggunakan kategori atau sampel yang berbeda 

atau memperbanyak sampel agar hasil dari peneilitian selanjutnya mempunyai 

hasil yang lebih baik lagi, karena penelitian ini adalah mengenai sumber daya 

manusia dimana hal ini bukanlah tetap atau exact mengingat perkembangan 

sumber daya manusia akan terus berjalan seiring waktu. 
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