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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan mengenai pengaruh 

burnout dan job insecurity terhadap kepuasan kerja pada customer service XL 

Center Bandung, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut, 

1. Burnout pada customer service XL Center Bandung yang diukur 

menggunakan 3 (tiga) dimensi yaitu emotional exhaustion, depersonalization, 

reduced personal accomplishment mempunyai skor aktual 74.5% yang berada 

pada rentang 68%-84%. Data tersebut menunjukkan tingkat burnout secara 

menyeluruh yang dialami customer service XL Center Bandung tergolong 

tinggi. 

2. Job insecurity pada customer service XL Center Bandung yang diukur 

menggunakan 2 (dua) dimensi yaitu severity of threats dan powerlessness 

mempunyai skor aktual 78.3% yang berada pada rentang 68%-84%. Data 

tersebut menunjukkan tingkat job insecurity secara menyeluruh yang dialami 

customer service XL Center Bandung tergolong tinggi. 

3. Kepuasan kerja pada customer service XL Center Bandung yang diukur 

menggunakan 5 (lima) dimensi yaitu work it self, supervision, co-workers, 

promotion, dan pay mempunyai skor aktual 65% yang berada pada rentang 

52%-68%. Data tersebut menunjukkan tingkat kepuasan kerja secara 
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menyeluruh yang dirasakan customer service XL Center Bandung tergolong 

sedang atau biasa saja. 

4. Hasil uji korelasi Pearson Product Moment antara burnout dan kepuasan kerja 

pada customer service XL Center Bandung diperoleh kesimpulan terdapat 

hubungan kuat dengan koefisien korelasi sebesar -0,738. Sedangkan, hasil uji 

korelasi Pearson Product Moment antara job insecurity dan kepuasan kerja 

pada customer service XL Center Bandung diperoleh kesimpulan terdapat 

hubungan cukup kuat dengan koefisien korelasi sebesar -0,537.  

5. Burnout dan job insecurity masing-masing memiliki korelasi negatif terhadap 

kepuasan kerja. Artinya, semakin tinggi tingkat burnout dan job insecurity 

maka tingkat kepuasan kerja semakin rendah dan sebaliknya semakin rendah 

tingkat burnout dan job insecurity maka tingkat kepuasan kerja semakin 

rendah. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya menyatakan burnot dan job 

insecurity secara parsial memiliki korelasi negatif terhadap kepuasan kerja. 

6. Analisis uji hipotesis yang dilakukan penulis menunjukkan H0 ditolak dan HA 

diterima sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh signifikan antara 

burnout dan job insecurity terhadap kepuasan kerja pada customer service XL 

Center Bandung. 

7. Berdasarkan fenomena yang terjadi tentang tingginya angka turnover pada 

customer service XL Center Bandung telah sesuai dengan analisis deskriptif 

yang dilakukan penulis bahwa tingkat burnout dan tingkat job insecurity yang 

tergolong tinggi menyebabkan tingkat kepuasan kerja tergolong sedang atau 
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biasa saja sehingga mendorong para customer service XL Center Bandung 

untuk meninggalkan pekerjaan mereka. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan 

beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi 

perusahaan, yang diantaranya adalah sebagai berikut, 

1. Perusahaan diharuskan lebih memperhatikan aspek psikologis dari para 

customer service pada XL Center Bandung dengan memberikan pelatihan soft-

skills yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan terkait 

pekerjaan guna membangun strategi efektif mencegah dan mengatasi burnout 

serta job insecurity. 

2. Perusahaan diharuskan meningkatkan komunikasi internal antara para 

customer service XL Center Bandung dan Supervisor XL Center serta Duty 

Leader selaku atasan langsung para customer service dengan melakukan 

pertemuan bulanan untuk membahas kendala-kendala yang dialami serta 

mencari solusi atas kendala yang dihadapi setiap customer service pada 

kegiatan operasionalnya. 

3. Perusahaan diharuskan lebih memperhatikan dalam aspek pengembangan karir 

customer service XL Center guna mendukung kepastian jenjang karir setiap 

individu. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan meningkatkan kesempatan 

para karyawan yang berstatus outsourching untuk memperoleh status sebagai 

karyawan tetap pada perusahaan. 
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4. Perusahaan sebaiknya memberikan informasi secara teratur kepada para 

customer service XL Center Bandung mengenai kondisi perusahaan, kejelasan 

status, kejelasan hak dan kewajiban sebagai karyawan outsourching, aturan 

mengenai prosedur pemberhentian dan pengangkatan sebagai karyawan tetap.  

5. Perusahaan perlu terus menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif, dimana 

tidak memberikan perlakuan terlalu berbeda antara karyawan yang berstatus 

outsourching dan karyawan yang berstatus tetap.  

 

 

 


