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BAB V 

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini berhasil menguji hipotesis penelitian yang diajukan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang negatif 

antara variabel kebahagiaan karyawan (X) dengan variabel keinginan 

berpindah (Y) pada karyawan PT SOHO Industri Pharmasi, Pulogadung, 

Jakarta. Semakin tinggi kebahagiaan karyawan (affective well-being) maka 

akan semakin rendah keinginan berpindah (turnover intention) karyawan 

tersebut. Begitu pula sebaliknya. 

Dalam menganalisis hubungan antara kebahagiaan karyawan 

(affective well-being) dengan keinginan berpindah (turnover intention), 

penelitian ini menghasilkan persamaan linier. Dari uji keberartian regresi 

dapat disimpulkan bahwa data memiliki regresi yang berarti, sedangkan uji 

normalitas galat taksiran regresi Y dan X dengan uji Liliefors dapat 

disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

Hasil pengujian hipotesis dengan uji koefisien korelasi product 

moment menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan 

antara kebahagiaan karyawan (affective well-being) dengan keinginan 

berpindah (turnover intention), yang berarti terdapat hubungan negatif 

antara variabel X dengan variabel Y. Dengan demikian terbukti bahwa 
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terdapat hubungan negatif antara kebahagiaan karyawan (affective well-

being) dengan keinginan berpindah (turnover intention).  

Besarnya koefisien determinasi 31,05%, ini berarti kebahagiaan 

karyawan (affective well-being) mempengaruhi keinginan berpindah 

(turnover intention) sebesar 31,05%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lainnya. 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan kebahagian karyawan 

(affective well-being) dapat dipertahankan atau bahkan dapat lebih 

ditingkatkan lagi agar keinginan berpindah (turnover intention) dapat 

semakin menurun. 

B. Implikasi 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa terdapat 

hubungan yang negatif antara kebahagiaan karyawan (affective well-being) 

dengan dengan keinginan berpindah (turnover intention)  pada karyawan 

PT SOHO Industri Pharmasi, Pulogadung, Jakarta. Hal ini membuktikan 

bahwa kebahagiaan karyawan (affective well-being) merupakan salah satu 

faktor yang menentukan keinginan berpindah (turnover intention). 

 Implikasi dari penelitian ini PT SOHO Industri Pharmasi, 

Pulogadung, Jakarta harus dapat memberikan motivasi agar dapat 

meningkatkan kebahagiaan karyawannya (affective well-being) agar 

menurun pula keinginan berpindah (turnover intention) karyawannya.  
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 Dari pengolahan data, terlihat bahwa karyawan yang memiliki 

kebahagiaan (affective well-being) yang rendah akan lebih besar 

mengalami keinginan berpindah (turnover intention). Hal yang perlu 

dilakukan perusahaan adalah membuat rancangan motivasi dan 

pendekatan yang efektif seperti berbagai macam  imbalan dan 

penghargaan untuk diberikan kepada karyawan agar tak mudah memiliki 

keinginan berpindah (turnover intention). 

  

C. Saran 

Berdasarkan  kesimpulan dan implikasi yang dikemukakan di atas, 

saran-saran yang kiranya dapat diberikan oleh peneliti dalam menekankan 

atau menurunkan keinginan berpindah (turnover intention) adalah: 

1. Dalam menghadapi persaingan di dunia kerja, perusahaan  harus dapat 

memelihara atau  mempertahankan karyawan yang mempunyai 

prestasi kerja yang baik, dengan cara memberikan motivasi dan 

pendekatan kepada karyawan yang dapat mengelola dan meningkatkan 

kebahagiaan karyawan (affective well-being), dengan begitu 

perusahaan tidak perlu khawatir dengan adanya perputaran karena hal 

tersebut dapat meminimalisir keinginan berpindah/turnover intention 

yang terjadi pada karyawannya. 

2. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan,  dalam  

menyikapi kebahagiaan karyawan (affective well-being), gejala 

psikologis berpengaruh terhadap kebahagiaan karyawan (affective 
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well-being). Sebaiknya perusahaan dapat memberikan inovasi dalam 

memotivasi karyawannya sehingga karyawannya memiliki psikologis 

yang baik pada saat bekerja dan merasakan kenyamanan berada di 

tempat kerja. Faktor gejala fisiologis juga berpengaruh terhadap 

kebahagiaan karyawan (affective well-being) sebaiknya pihak 

perusahaan memberikan fasilitas untuk beristirahat yang  nyaman  bagi 

karyawan, seperti tempat khusus untuk merelaksasi diri yang dapat 

digunakan pada waktu istirahat kerja. Terakhir, faktor perilaku juga 

dapat mempengaruhi kebahagiaan karyawan ((affective well-being). 

Untuk menyingkapinya perusahaan dapat membuat acara family 

gathering yang dapat diikuti pula oleh anggota inti keluarga karyawan, 

yang dapat menumbuhkan rasa kekeluargaan dan meningkatkan 

keeratan sesama anggota dan keluarga, hal tersebut juga dapat sebagai 

sarana refreshing bagi karyawan. 

3. Karyawan yang memiliki kecenderungan kebahagiaan (affective well-

being) yang rendah disebabkan oleh beberapa faktor seperti beban 

kerja yang berlebihan, jam kerja terlalu banyak, dan lain-lain, sejauh 

pengamatan peneliti, keinginan berpindah (turnover intention) yang 

dirasakan akan positif atau berkurang, sehingga kemungkinan besar 

perusahaan tidak akan kehilangan karyawannya yang berprestasi. 

Namun apabila terlalu banyak penyebeb yang ditimbulkan dari dalam 

organisasi yang mengakibatkan kebahagiaan karyawan (affective well-

being) rendah, akan berakibat negatif pada perusahaan yaitu timbulnya 
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keinginan berpindah/turnover intention pada karyawan yang semakin 

meningkat. 

4. Untuk meningkatkan  kebahagiaan karyawan (affective well-being), PT 

SOHO Industri Pharmasi, Pulogadung, Jakarta sebaiknya menciptakan 

suasana kerja yang lebih kondusif. Dengan begitu karyawan akan lebih 

nyaman bekerja sehingga akan berpengaruh pula pada penurunan 

keinginan berpindah (turnover intention). 


