
 

 

BAB V 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

A. Simpulan 

Pada penelitian ini yang menjadi tujuan utama adalah untuk 

mengetahui pengaruh Job Insecurity, Job Stress, Work-Family Conflict, 

dan Job Satisfaction terhadap Turnover Intention pada karyawan Bank 

Pembangunan Daerah DIY. Karena itu berdasarkan hipotesis yang telah d 

tetapkan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel independen job insecurity, job stress, dan work-family 

conflict terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

variabel dependen yaitu turnover intention. Hal ini berarti semakin 

tinggi karyawan merasakan job insecurity, job stress, dan work 

family conflict, maka semakin tinggi juga turnover intention. 

2. Variabel job satisfaction memiliki pengaruh negatif dan signifikan 

terhadap turnover intention. Hal ini mengartikan bahwa semakin 

tinggi kepuasan kerja atau job satisfaction yang dimiliki oleh 

karyawan teller dan customer service di Bank BPD DIY, maka 

semakin rendah turnover intention. 

3. Hasil uji Standardized Coefficient Beta pada regresi berganda 

menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh paling kuat atau 

dominan terhadap variabel turnover adalah variabel job 

satisfaction. Dengan demikian turnover intention pada teller dan 
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customer service di Bank BP DIY Cabang Senopati sangat 

dipengaruhi oleh variabel job satisfaction. 

B. Implikasi 

Terdapat beberapa hal yang dapat menjadi masukan maupun 

sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoritis 

Pada penelitian ini masalah job insecurity, job stress, work 

family conflict, dan job satisfaction tentu bukan masalah yang 

mudah untuk dihadapi oleh manajemen. Isu masalah kesehatan ini 

memberikan dampak yang signifikan jika dibiarkan terus menerus.  

Oleh karena itu perusahaan harus dapat mempertimbangkan hal-hal 

sebagai berikut: 

a. Job insecurity 

Mengurangi kekhawatiran yang dirasakan oleh karyawan 

yang akibat rasa ketidakamanan karyawan pada masa 

mendatang yang berdampak pada menurunny kinerja 

karyawan. 

b. Job Stress 

Memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan 

jadwal, tidak melampaui kapasitas karyawan, dan saling 

membantu dan bekerjasama dalam meningkatkan performa 

perusahaan. 
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c. Work-Family Conflict 

Menerapkan kebijakan atau peraturan yang tepat untuk 

karyawan dengan memperhatikan faktor pekerjaan dan 

keluarga yang berhubungan dapat meningkatkan 

kesejahteraan karyawan sehingga mencegah munculnya 

work-family conflict 

d. Job Satisfaction 

Mempererat komunikasi antara rekan kerja, pimpinan dan 

lingkungan sekitar sehingga tercipta komunikasi yang 

ramah dan baik  

2. Implikasi Praktis 

Hasil penelitian ini menekankan kepada perusahaan untuk 

lebih memperhatikan job satisfaction karyawan karena job 

satisfaction merupakan variabel yang paling kuat dalam 

mempengaruhi turnover intention pada teller dan customer service 

di Bank BPD DIY Cabang Senopati.  

Cara yang patut digunakan untuk meningkatkan job 

satisfaction yaitu dengan memberikan ganjaran yang tepat seperti 

gaji yang memenuhi kebutuhan karyawan, meningkatkan kondisi 

kantor untuk kenyamanan kerja supaya mendukung kelangsungan 

pekerjaan, interaksi dengan rekan kerja dan atasan yang yang baik 

sehingga semakin puas karyawan akan pekerjaannya maka akan 
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memicu karyawan untuk bekerja lebih keras lagi serta tentunya 

akan berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. 

C. Keterbatasan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian peneliti masih memiliki keterbatasan 

sehingga peneliti dapat memberi masukan dan bahan pertimbangan bagi 

pihak selanjutnya sebagai berikut: 

1. Ruang Lingkup yang tempat dilakukan penelitian hanya berfokus 

pada teller dan customer service di Bank BPD DIY Cabang 

Senopati. Oleh karena itu bagi pihak selanjutnya diharapkan dapat 

memperluas objek penelitian dan menambah responden penelitian 

2. Pada penelitian ini hanya menggunakan lima faktor yaitu job 

insecurity, job stress, work family conflict, job satisfaction, dan 

turnover intention, sehingga diharapkan dapat menggunakan 

variabel diluar kelima variabel yang sudah digunakan untuk 

menunjukkan komponen lain yang bisa mempengaruhi turnover 

intention. 

 

 

 

 

 

 

 


