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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1.Kesimpulan 

Berdasarkan uraian diatas dan pembahasan yang telah dianalisakan pada bab 

sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa : 

H1 : Organizational culture memiliki pengaruh signifikan terhadap 

 turnover intention.  

H2 : Leadership memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover 

 intention 

H3 :  Job satisfaction memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap 

turnover intention 

H4 : Organizational culture memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap  

 turnover intention melalui variabel job satisfaction. 

H5 :  Leadership memiliki pengaruh signifikan terhadap turnover intention 

 melalui variabel job satisfaction. 

5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini telah dilakukan dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan 

prosedur ilmiah, namun demikian juga masih terdapat beberapa keterbatasan yaitu: 

1. Didalam penelitian ini hanya terdiri dari variabel organizational culture, 

leadership dan job satisfaction, sedangkan masih terdapat banyak faktor 

lainnya yang mempengaruhi variabel dependen turnover intention 

tersebut, seperti organizational commitment, person organization fit, 
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stress, leader effectiveness, perilaku kerja kontraproduktif, psychological 

attachment, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. 

2. Adanya keterbatasan pada saat penelitian pada saat menggunakan 

kuesioner, terkadang jawaban yang diberikan oleh sampel tidak 

menunjukkan keadaan sesungguhnya. 

 

5.3. Saran 

 Saran yang dapat diambil peneliti berdasarkan dengan penelitian tersebut 

sebagai berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah variabel lainnya, untuk 

mendukung variabel turnover intention, karena pada hasil adjusted R 

Square yang telah dijelaskan didalam bab 4 terbilang rendah. 

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat juga menggunakan alat uji lainnya, 

seperti aplikasi SmartPLS dan AMOS. 

 

5.4. Implikasi Manajerial 

Hasil dari penelitian yang dilaksanakan peneliti, yaitu turnover intention 

dapat dipengaruhi oleh organizational culture dan  leadership, dan juga job 

satisfaction sebagai variabel mediasi, walaupun hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa persentase untuk menjelaskan variabel turnover intention 

tidaklah besar, namun dapat berguna untuk kepentingan perusahaan atas objek 

yang penelitian yang dilakukan yang berhubungan dengan turnover intention 

karyawan yang bekerja di bidang machining center tersebut. 
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