
 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI  

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan pada bagian 

sebelumnya, maka peneliti bisa menarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Job Embeddedness tidak berpengaruh terhadap Turnover Intention 

karyawan generasi milenial di perusahaan start up Provinsi DKI Jakartra  

2. Work Engagement tidak berpengaruh terhadap Turnover Intention 

karyawan generasi milenial di perusahaan start up Provinsi DKI Jakartra 

3. Kepuasan Kerja memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap 

Turnover Intention karyawan generasi milenial di perusahaan start up 

Provinsi DKI Jakartra 

B. Implikasi Penelitian  

Berdasarkan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, ada beberapa 

implikasi yang dapat dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan bagi para 

pemangku kepentingan, antara lain: 

1. Implikasi Teoritis  

Implikasi teoritis penelitian ini menunjukkan bahwa job 

embeddedness dan work engagement tidak berpengaruh pada turnover 

intention. Namun, dalam penelitian ini kepuasan kerja berpengaruh 

terhadap turnover Intention. 
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2. Implikasi praktis 

Implikasi praktis yang berkaitan dengan rekomendasi yang 

diberikan berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Bagi perusahaan start up : Untuk meningkatkan kepuasan kerja, 

perusahaan start up harus memperhatikan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang pertama lingkungan 

kerja. Fasilitas kerja yang baik akan menciptakan kenyamanan 

karyawan. Kedua, kesesuiaan kepribadian serta bakat karyawan 

dengan pekerjaan.  Dengan keseimbangan antara keahlian dan jobdesk 

yang diberikan maka akan tercipta kepuasan kerja. Ketiga, adanya 

imbalan dan bonus yang sesuai dengan beban kerja akan 

menyebabkan karyawan puas dalam bekerja.  

b. Bagi karyawan generasi milenial : Karyawan generasi milenial juga 

harus mengembangkan dan meningkatkan modal psikologis positif 

sendiri. Selain itu, demi kepentingan pribadi kita masing-masing agar 

kita masing mengambil peran dalam perusahaan untuk menciptakan 

tempat kerja yang nyaman sehingga menumbuhkan kepuasan kerja 

dan mencegah turnover intention.  
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C. Keterbatasan Penelitian  

1. Metode pengumpulan data hanya menggunakan kuesioner tertutup secara 

online yaitu menggunakan google form, sehingga jawaban yang responden 

berikan hanya terbatas pada pernyataan-pernyataan yang diberikan dan 

responden tidak dapat memberikan keterangan lebih lanjut dan bisa 

memberikan persepsi yang berbeda bagi tiap responden. 

2. Penelitian ini terbatas pada variabel yang job embeddedness, work 

engagement, dan kepuasan kerja. 

D. Saran  

       1. Bagi pihak perusahaan 

 Seperti yang sudah dijelaskan, hendaknya perusahaan start up menciptakan 

lingkungab kerja yang nyaman. Dengan hierarki perusahaan yang datar, 

hendaknya para manajer menghindari konflik kepentingan. Selain itu 

perusahaan perlu menyesuaikan jobdesk dengan keahlian karyawan. Untuk 

gaji dan imbalan hendaknya sesuai dengan beban kerja yang ditanggung 

karyawan 

       2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneneliti selanjutnya diharapkan bisa mengkaji referensi lebih banyak 

terkait dengan Job embeddedness, work engagement, kepuasan kerja, dan 

turnover intention agar hasil penelitian lebih lengkap. 
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