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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap karyawan PT. Elco 

Indonesia Sejahtera untuk mengetahui pengaruh kompensasi non finansial dan iklim 

organisasi terhadap turnover intention maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Gambaran kompensasi non finansial pada karyawan PT. Elco Indonesia 

Sejahtera berada pada kategori tinggi. Dimensi pekerjaan itu sendiri memberikan 

kontribusi paling besar dalam kompensasi non finansial yaitu indikator otonomi 

dimana perusahaan telah memberikan keleluasaan pada karyawan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. Sedangkan sebaliknya untuk dimensi yang 

memberikan skor terendah yaitu dimensi lingkungan kerja dalam indikator 

simbol status yang pantas.  

2. Gambaran iklim organisasi pada karyawan PT. Elco Indonesia Sejahtera berada 

pada kategori tinggi. Dimensi kualitas kepemimpinan memberikan skor paling 

besar dalam penelitian ini dimana kemampuan manajerial pemimpin menjadi 

indikator yang memberikan kontribusi paling tinggi. Sedangkan sebaliknya 

dimensi yang memberikan skor terendah adalah indikator perasaan melakukan 

pekerjaan yang bermanfaat.  

3. Gambaran turnover intention pada karyawan PT. Elco Indonesia Sejahtera 

berada pada kategori rendah. Dimensi turnover intention terdiri dari absensi yang 

meningkat, karyawan mulai malas bekerja, peningkatan pelanggaran terhadap 

tata tertib kerja, dan peningkatan protes pada atasan. Sedangkan dimensi 

peningkatan protes pada atasan menjadi dimensi dengan skor yang paling tinggi 

dibanding dimensi lain walaupun skornya masih termasuk kriterium rendah. 

4. Kompensasi non finansial memiliki pengaruh terhadap turnover intention 

karyawan di PT. Elco Indonesia Sejahtera.  
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5. Iklim organisasi tinggi memiliki pengaruh terhadap turnover intention karyawan 

di PT. Elco Indonesia Sejahtera.  

6. Kompensasi non finansial dan iklim organisasi memiliki pengaruh terhadap 

turnover intention.  

5.2 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai pengaruh kompensasi non 

finansial dan iklim organisasi terhadap turnover intention, peneliti mengajukan saran 

yang dapat dijadikan solusi dari permasalahan dan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan bagi lembaga dalam mengambil kebijakan manajemennya. 

1. Dalam variabel kompensasi non finansial perusahaan perlu meningkatkan 

dimensi simbol status yang pantas terutama dalam indikator peningkatan kualitas 

tempat ibadah yang dalam penilaian karyawan mendapat nilai terendah 

2. Dalam variabel iklim organisasi perusahaan perlu meningkatkan dimensi 

perasaan melakukan pekerjaan yang bermanfaat terutama dalam indikator 

kepuasan saat membantu rekan kerja yang dalam penilaian karyawan mendapat 

nilai terendah 

3. Dalam variabel turnover intention diperlukan konsistensi untuk menekan indikasi 

turnover intention dalam angka yang rendah dengan cara meningkatkan 

memenuhi kompensasi non finansial dan menjaga iklim organisasi yang ada 

4. Peneliti mengajukan saran yang dapat dilakukan dalam penelitian selanjutnya 

dengan menggunakan variabel independen yang berbeda, seperti gaji dan 

tersedianya alternatif pekerjaan lain mengenai pengaruh variabel lain terhadap 

turnover intention pada karyawan. 

 


