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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.  Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Workplace fun pada Bank bjb Cabang Soreang secara keseluruhan 

termasuk ke dalam kategori baik. Namun dari hasil rekapitulasi jawaban 

responden juga masih menunjukan bahwa terdapat beberapa pertanyaan 

mengenai workplace fun yang memiliki nilai skor di bawah nilai rata-rata 

skor keseluruhan pertanyaan. Hal ini berkaitan dengan masih terdapat 

beberapa karyawan yang merasa kurang nyaman dalam bekerja, 

salahsatunya dikarenakan faktor lingkungan kerja yang masih dianggap 

oleh sebagian karyawan kurang mendukung karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

2. Kinerja karyawan pada Bank bjb Cabang Soreang secara keseluruhan 

termasuk ke dalam kategori baik. Namun dari hasil rekapitulasi jawaban 

responden juga masih menunjukan bahwa terdapat beberapa pertanyaan 

mengenai kinerja karyawan yang memiliki nilai skor di bawah nilai rata-

rata skor keseluruhan pertanyaan. Hal ini berkaitan dengan kurangnya 

penghargaan atau rewards baik secara lisan atau tertulis yang diberikan 

Bank bjb Cabang Soreang untuk karyawan yang memiliki prestasi kerja. 
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Salah satunya seperti masih rendahnya dan belum meratanya bonus yang 

diberikan Bank bjb Cabang Soreang untuk karyawan yang memiliki 

prestasi kerja. Selain iitu terkait masalah penempatan karyawan, masih 

adanya beberapa karyawan Bank bjb Cabang Soreang yang ditempatkan 

apda bagian yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya.  

3. Turnover intention karyawan pada Bank bjb Cabang Soreang secara 

keseluruhan termasuk ke dalam kategori baik. Namun dari hasil 

rekapitulasi jawaban responden juga masih menunjukan bahwa terdapat 

beberapa pertanyaan mengenai turnover intention yang memiliki nilai skor 

di bawah nilai rata-rata skor keseluruhan pertanyaan. Hal ini berkaitan 

dengan masih adnaya beberapa karyawan yang masih sering 

membandingkan pekerjaan lain dengan pekerjaan yang mereka miliki saat 

ini. Salah satu faktor yang menyebabkan karyawan membandingkan 

pekerjaan merkea dengan pekerjaan lain yaitu penghasilan yang meroka 

dapatkan atas pekerjaan yang mereka lakukan masih dianggap kurang 

sesuai.  

4. Workplace fun memiliki pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan 

pada Bank bjb Cabang Soreang. Besarnya pengaruh workplace fun dalam 

memberikan kontribuasi pengaruh terhadap kinerja karyawan. Workplace 

fun merupakan salah satu faktor yang menentukan kenyamanan dan 

kepausan karyawan dalam bekerja. Lingkungan kerja yang kondusif akan 

meningkatkan kinerja karyawan. Oleh akrena itu semakin tinggi 

workplace fun, maka semakin tinggi kinerja karyawan. 
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5. Kinerja memiliki pengaruh langsung terhadap turnover intention 

karyawan. Tingginya kinerja karyawan menggambarkan tingginya 

kenyamanan karyawan baik berkaitan dengan pekerjaan atau tempat 

bekerja, sehingga dapat meminmalisir adanya keinginan karyawan untuk 

mencari tempat kerja baru. Oleh karena itu semakin tinggi kinerja 

karyawan, maka semakin rendah tingkat turnover intention karyawan. 

6. Workplace fun memiliki pengaruh langsung terhadap turnover intention 

karyawan. Karyawan yang merasa kurang nyaman dalam bekerja akibat 

lingkungan kerja atau kondisi pekerjaan akan menimbulkan adanya 

keinginan karyawan untuk mencari tempat kerja baru. Oleh karena itu 

semakin tinggi workplace fun, maka semakin rendah tingkat turnover 

intention karyawan. 

7. Workplace fun memeliki pengaruh tidak langsung terhadap turnover 

intention melalui kinerja karyawan Bank bjb Cabang Soreang. Karena 

semakin tingginya workplace fun akan membuat karyawan merasa nyaman 

dalam bekerja sehingga berdampak pada rendahnya tingkat turnover 

intention karyawan Bank bjb Cabang Soreang. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil pembahasan yang dirangkum dalam kesimpulan maka 

diajukan saran sebagai berikut : 

1. Untuk meningkatan workplace fun pada Bank bjb Cabang Soreang dapat 

dilakukan dengan cara adanya gaya kepemimpinan yang sesuai dan dapat 

diterima sepertihalnya memberikan arahan dalam pekerjaan, melibatkan 
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karyawan dalam pengumpulan aspirasi untuk bahan pertimnbangan dalam 

pengambilan keputusan, kepedulian terhadap karyawan yang berprestasi 

kerja, dan ketegasan dalam memberikan sanksi untuk karyawan yang 

melanggar peraturan yang berlaku di Bank bjb Cabang Soreang. Selain itu 

dengan adanya kegiatan familiy ghatering, Outbond, pengajian, dan lain 

sebagainya yang dapat dilakukan satu samapai bulan sekali. Serta 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dengan menyesuaikan 

jumlah karyawan dalam satu ruangan dibatasi, mendesain ruangan kerja 

semenarik mungkin, ventilasi dan pencahayaan ruangakan kerja yang 

memadai akan mendukung karyawan dalam bekerja secara maksimal, dan 

penyediaan fasilitas peralatan dan perlengkapan kerja sepertihalnya meja 

dan kursi untuk masing-masing karyawan, komputer yang memadai, 

perlengkat alat tulis kantor yang memadai akan mendukung karyawan 

dalam bekerja secara maksimal. 

2. Untuk meningkatan kinerja karyawan pada Bank bjb Cabang Soreang 

dapat dilakukan dengan cara memberikan penghargaan sebagai bentuk 

apresiasi terhadap karyawan yang memiliki prestasi kerja dapat dilakukan 

dengan memberikan penghargaan atau rewards secara simbolis melalui 

lisan dengan adanya ucapan selamat kepada karyawan yang memiliki 

prestasi kerja setiap bulanya dihadapan karawan lainnya. Selain itu 

pemberian penghargaan atau rewards juga dapat dilakukan secara simbolis 

melalui tulisan sepertihalnya adanya sertifikat atau piagam kepada 

karyawan yang memiliki prestasi kerja setiap bulanya yang dipajang 
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diruangan kantor agar dapat menjadi motivasi bagi karyawan lainnya. 

Pemberian penghargaan atau rewards secara simbolis baik melalui lisan 

atau tulisan dapat dilakukan sebulan sekali. Penghargaan juga dapat 

dilakukan dengan adanya pemberian bonus. Bonus juga dapat diberikan 

misalnya berdasarkan persentase gaji atau ketentuan target kerja yang telah 

dicapai dalam waktu satu bulan sekali untuk karyawan yang yang 

memiliki kinerja diatas target yang ditentukan perusahaan. Serta dapat 

memberikan bonus secara adil kepada karyawan di semua bagian yang 

memiliki kinerja diatas target yang ditentukan perusahaan. Selain itu, 

untuk meningkatkan kinerja karyawan perlu memperhatikan faktor 

penempatan kerja karyawan. Pada proses rekrutmen dapat menentukan 

dan melaksanakan secara konsisten syarat pendidikan minimal untuk 

setiap bagian kerja yang dibutuhkan di Bank bjb Cabang Soreang, 

sedangkan dalam proses seleksi dapat menyesuaian penempatan karyawan 

sesuai dengan latar belakang pendidikan karyawan, sehingga kompetensi 

yang dimiliki karyawan dapat mendukung pekerjaan karyawan. 

3. Untuk memenimalsiir tingkat turnover intention karyawan pada Bank bjb 

Cabang Soreang dapat dilakukan dengan cara memperhatikan pekerjaan 

yang diberikan kepada karywan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki 

karyawan, sehingga karyawan mampu melaksanakan pekerjaan dengan 

baik dan maksimal. Serta memperhatikan jumlah pekerjaan yang diberikan 

kepada karywan sesuai dengan kapasitas yang dimiliki karyawan, 

sehingga karyawan mampu melaksanakan semua pekerjaan sesuai dengan 
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target. Selain itu menyesuaiakan penghasilan dengan pekerjaan karyawan 

dengan memperhatikan gaji/upah untuk karyawan baru sesuai dengan 

standar upah minimum regional (UMR), memperhatikan gaji/upah untuk 

karyawan yang sudah lama bekerja dengan adanya penyesuaian besarnya 

gaji/upah sesuai beban kerja karyawan, dan memberikan tunjangan jabatan 

dan pendidikan kepada karyawan sebagai bentuk kesesuaian penghasilan 

dengan tanggungawab jabatan dan kompetensi yang dimiliki berdasarkan 

tingkat pendidikan karyawan. 

 

 


