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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

5.1  Kesimpulan                      

 Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelatihan kerja mempunyai 

keterkaitan dengan retensi karyawan, sehingga program pelatihan yang diberikan 

oleh perusahaan akan meningkatkan retensi karyawan untuk tetap berada di 

perusahaan tersebut. Juga dapat di simpulkan bahwa kompensasi mempunyai 

pengaruh yang signifikan dengan tingkat retensi karyawan. Semakin baik dan 

sesuai dengan harapan dari karyawan kompensasi yang diberikan oleh perusahaan 

maka akan semakin besar tingkat retensi klaryawan berada di perusahaan tersebut. 

Budaya perusahaan yang menekankan kedisplinan dan etos kerja yang baik akan 

dapat menaikan retensi karyawan perusahaan manufaktur di kawasan Batamindo 

yang akan berimbas pada senakin baiknya retensi karyawan terhadap perusahaan. 

  

 

5.2  Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan; 

1. Responden dalam penelitian ini masih tterbatas pada karyawan di kawasan 

industri Batamindo yang bekerja di bidang industri manufaktur, hasil 

penelitian yang berbeda bisa saja diperoleh bila penelitian dilakukan pada 

industry lain. 

2. Nilai uji koefisiendeterminasi (R2) yang masih dianggap rendah dapat 

ditingkatkan dengan menambhakan variabel yang diuji dengan variabel 
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independen yang lain sehingga ahasilnya menunjukkan adanya 

peningkatan dibandingkan sebelumnya. 

 

5.3  Rekomendasi 

Beberapa rekomendasi penulis yaitu; 

1. Untuk meningkatkan nilai retensi karyawan di perusahaan maka perlu 

dilakukan program pelatihan kerja yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan 

agar karyawan yang sudah mempunyai keterampilan yang didapatlkan 

selama pelatihan merasa kegunaan keterampilan yang didapat dan akan 

berusaha memberika hasil kerja yang terbaik bagi perusahaan. 

2. Budaya perusahaan turut mendukung peningkatan retensi karyawan, 

karena dengan budaya yang unggul dalam perusahaan maka karyawan 

bakal merasa bangga berada di perusahaan tersebut dan bakal berusaha 

tetap bekerja di perusahaan tersebut. Perusahaan harus mampu 

mengembangkan budaya kerja yang positif dan memuaskan semua 

tingkatan karyawan 

3. Kompensasi yang saat ini sudah diberikan dengan baik masih dapat 

ditingkatkan dengan memberikan insentif yang berkaitan dengan capaian 

kerja dari masing masing karyawan, dengan demikian maka karyawan 

yang berprestasi akan mendapatkan nilai kompensasi yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan kinerja karyawan yang biasa saja atau juga dengan 

yang dibawah rata-rata. 
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