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BAB V 

SIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 
 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti Pengaruh Kompensasi 

terhadap Turnover Intention dengan Job Embeddedness sebagai Variabel 

Intervening Pada Karyawan di PT. Primissima. Berdasarkan hasil analisis 

data, maka dapat disimpulkan  sebagai berikut: 

1. Kompensasi berpengaruh positif  terhadap job embeddedness. 

2. Job embeddedness berpengaruh negatif terhadap turnover intention. 

3. Kompensasi berpengaruh negatif terhadap turnover intention. 

4. Job embeddedness tidak memediasi hubungan antara kompensasi 

terhadap turnover  intention. 

B. Saran  

1. Akademik  

a. Dalam penelitian ini diharapkan peneliti yang akan datang 

melakukan penelitian pada obyek yang berbeda. Supaya hasil yang 

didapatkan maksimal. 

b. Diharapkan peneliti yang akan datang saat menyebarkan kuesioner 

memilih waktu yang tepat, sehingga kuesioner yang kembali sesuai 

dengan apa yang diharapkan. 

c. Diharapkan peneliti yang akan datang sebelum menyebarkan 

kuesioner sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu item pertanyaan 

yang akan di isi, sehingga responden paham.
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2. Praktek 

a. Hasil dalam penelitian ini sudah menunjukkan hasil yang baik, akan 

tetapi masih adanya hasil yang tidak sesuai. Supaya hasil dapat lebih 

maksimal, penelitian dapat melakukan penelitian di obyek yang 

berbeda. 

b. Bagi penelitian berikutnya yang akan meneliti di obyek yang sama 

yaitu PT. Primissima supaya memasukkan kuesioner lebih awal dan 

dapat menyebarkannya secara langsung kepada responden agar 

hasilnya dapat maksimal. 

c. Penelitian yang dilakukan ini hanya berfokus meneliti tiga variabel 

yaitu kompensasi, job embeddedness dan turnover intention, 

diharapkan peneliti yang akan datang dapat menambahkan variabel 

lainnya yang berkaitan dengan fenomena yang terjadi dalam 

perusahaan, khususnya dalam menurunkan angka turnover intention. 

C. Keterbatasan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki keterbatasan sehingga hasil penelitian yang 

dicapai belum menunjukan hasil yang maksimal. Adapun keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Banyaknya kuesioner yang masuk dari universitas ke PT. Primissima 

dalam waktu yang berasamaan membuat kuesioner yang kembali tidak 

seutuhnya dikarenakan karyawan yang telah mengisi banyak sekali 
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kuesioner dan tidak hanya dari 1 universitas melainkan berbarengan 3 

universitas. 

2. Dalam penarikan kuesioner yang telah peneliti sebarkan kepada 

responden, banyak kuesioner yang tidak kembali dikarenakan banyaknya 

kuesioner yang masuk dari universitas lain dalam waktu yang bersamaan 

dan terkait dengan kinerja karyawan yang sedang berkerja. 

3. Sebagian kuesioner dapat disebarkan secara langsung dan langsung 

kembali kepada peneliti, namun ada kuesioner yang harus di tinggal 

karena bertepatan dengan jam kerja sehingga karyawan harus bekerja 

terlebih dahulu. 

4. Dari 200 kuesioner yang disebarkan hanya kembali sebanyak 110 dan 1 

kuesioner rusak dikarenakan ada kuesioner terkait 1 variabel yang tidak 

diisi dikarenakan karyawan tidak memahami pertanyaan didalam 

kuesioner dan jawaban karyawan yang tidak pas atau menjawab secara 

rata dalam satu poin. 

 

 

 

 

 

 


