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BAB V  

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN  

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat dtarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Job insecurity berpengaruh positif dan signifikan terhadap turnover 

intention 

2. Turnover intention berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

kinerja 

3. Job insecurity berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja 

4. Job insecurity tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja melalui 

turnover intention sebagai variabel mediasi. 

B. Keterbatasan 

Pada penelitian ini peneliti sangat menyadari banyak kekurangan dan 

kendala selama proses penelitian. Keterbatasan peneliti dalam melakukan 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dalam proses penyebaran kuesioner, terdapat beberapa informasi yang 

dirasa cukup rahasia sehingga terdapat kuesioner yang tidak diisi oleh 

responden. Hal ini berdampak terhadap kuesioner yang terkumpul tidak 

sesuai target. 

2. Item pertanyaan pada job insecurity yang sulit dipahami oleh responden 

yang menyebabkan banyaknya variabel yang tidak valid. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka saran yang 

dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Dinas Peternakan Jawa Timur 

Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan karyawan yang 

merasakan ketidakamanan kerja dalam tingkatan cukup/sedang. Hal yang 

dapat dilakukan Dinas Peternakan Jawa Timur adalah menciptakan 

program untuk meminimalisir rasa kekhawatiran pegawai tidak tetap dan 

UHL karna faktor ketidakamaanan kerja. Ketika pegawai merasakan 

nyaman ditempat kerjanya hal ini akan berdampak terhadap kinerja yang 

dihasilkan pegawai tersebut optimal. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian dimasa yang akan datang sebaiknya memperluas variabel 

penelitian. Selain itu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan untuk 

mengkaji lebih dalam lagi tentang job insecurity, turnover intention dan 

kinerja supaya hasil penelitian yang akan datang lebih baik dari 

penelitian ini. 

Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan kuesioner 

job insecurity yang lebih mudah dipahami dan hasilnya pun sesuai 

dengan apa yag diharapkan. Selain itu dalam proses penyebaran 

kuesioner juga perlu dilakukan di objek lain dengan harapan data yang 

dibutuhkan dapat kembali sesuai target yang diinginkan. 


