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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

Pada bab ini dipaparkan menegenai simpulan berdasarkan hasil penelitian dan 

implikasi penelitian yang telah dilakukan. Selain itu, terdapat saran bagi pihak-pihak yang 

terkait dalam penelitian ini dan saran bagi peneliti selanjutnya. 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh organizational trust terhadap job embeddedness pada karyawan generasi Y 

di kota Bandung. Dari penelitian ini juga diperoleh hasi bahwa: 1) terdapat perbedaan 

tingkat organizational trust yang ditinjau dari berapa lama responden sudah bekerja 

di perusahaan tersebut. 2) terdapat perbedaan tingkat job embeddedness yang ditinjau 

dari berapa lama responden sudah bekerja di perusahaan tersebut. 

B. Implikasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan yang 

mengkaji terkait organizational trust dan job embeddedness pada karyawan generasi 

Y, dapat pula dijadikan tolak ukur dalam perencanaan organization development pada 

perusahaan yang membutuhkan. 

C. Rekomendasi 

1. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan tentunya harus mengetahui kondisi karyawan pada generasi Y, agar 

dapat menyatukan tujuan terhadap sumber daya manusia dan perusahaan, 

dengan demikian tujuan kedua belah pihak akan saling dapat tercapai. 

b. Perusahaan melakukan tindakan preventif maupun kebijakan-kebijakan 

strategis untuk menumbuhkan organizational trust agar karyawan memiliki 

kecenderungan yang tinggi agar embed terhadap pekerjaannya maupun kepada 

perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
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a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian psikometri 

terhadap alat ukur yang digunakan untuk mengukur job embeddedness scale 

yang masih jarang digunakan di Indonesia. 

b. Menjadi acuan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian dengan 

variabel lainnya yang berhubungan dengan organizational trust maupun job 

embeddedness. 

c. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel organizational 

trust dan job embeddedness dengan metode penelitian kualitatif, 

d. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengadaptasi alat ukur secara khusus 

dengan keadaan saat penelitian itu dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


