
75 
 

 

BAB V 

Kesimpulan dan Saran 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil dari bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Tingkat stres kerja karyawan bagian marketing Unit Mikro PT. Bank Mandiri 

(Persero) Tbk yaitu dalam kategori tinggi.  

2. Tingkat turnover intention karyawan bagian marketing Unit Mikro PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk yaitu dalam kategori cukup tinggi.  

3. Tingkat kepuasan kerja turnover  karyawan bagian marketing Unit Mikro PT. 

Bank Mandiri (Persero) Cabang Cirebon yaitu dalam kategori cukup baik.  

4. Kepuasan kerja memediasi secara parsial hubungan antara stres kerja dan 

turnover intention karyawan bagian marketing Unit Mikro PT. Bank Mandiri 

(Persero) Cabang Cirebon. 

 

1.2 Keterbatasan Penelitian 

Dalam pelaksanaan penelitian ini tntunya terdapat keterbatasan yang 

dialami oleh peneliti, namun dharapkan keterbatasan ini tidak mengurangi 

manfaat yang ingin dicapai. Keterbatasan tersebut antara lain: 

1. Penelitian ini hanya melihat aspek pengaruh stres kerja dengan turnover 

intention melalui kepuasan kerja. Padahal secara teoritis banyak faktor lain 

yang sesungguhnya mempengaruhi turnover intention. Untuk itu, pada 

penelitian berikutnya perlu memperhatikan faktor-faktor lain yang juga 

penting. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan dengan metode survey melalui kuesioner 

sehigga peneliti tidak dapat mengontrol jawaban responden, dimana 
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responden bisa saja tidak jujur dalam responnya dan kemungkinan respon bias 

dari responden. 

3. Populasi pada penelitian ini terbatas pada karyawan Unit Mikro PT. Bank 

Mandiri (Persero) Tbk cluster 1 dan cluster 2 Cabang Cirebon. Akbitanya, 

tingkat generalisasi hasil penelitian ini terbatas.  

 

5.3 Saran 

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam 

penelitian, sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian lain disarankan untuk menggunakan metode wawancara atau 

observasi langsung kepada responden, sehingga jawaban responden dapat 

dikontrol sehingga tidak terjadi bias atau salah persepsi dari responden 

terhadap instrumen penelitian yang digunakan. 

2. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran bahwa stres 

kerja karyawan pada indikator pekerjaan itu sendiri yaitu pada pernyataan 

tanggung jawab pekerjaan. Jadi, berdasarkan kondisi tersebut sebaiknya 

perusahaan segera mengisi jabatan yang kosong dengan karyawan pengganti 

yang berkompeten dibidangnya yaitu bidang marketing. Sehingga beban kerja 

terbagi secara merata dan karyawan tidak lagi mengalami stres. 

3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran tingkat 

kepuasan kerja karyawan berada dalam kategori cukup puas yaitu pada 

indikator The Supervisor pada pernyataan para manajer (supervisor) tempat 

saya bekerja tidak pernah mau mendengarkan pendapat mereka. Oleh karena 

itu, upaya yang dapat dilakukan adalah supervisor harus lebih 

menurutsertakan karyawan dalam kepentingan perusahaan. Contohnya: 

pengambilan keputusan. 

4. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh gambaran tingkat 

turnover intention karyawan dalam kategori cukup tinggi dalam indikator 

kecenderungan individu berpikir untuk meninggalkan organisasi tempat ia 
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bekerja sekarang  yaitu pada pernyataan pernah/sering berfikir untuk berhenti 

dari pekerjaan dan mencari pekerjaan lain. Oleh karena itu, upaya yang dapat 

dilakukan perusahaan adalah dengan sistem prosedur kerja yang jelas, sistem 

kompensasi yang baik juga dengan mengembangkan kompetensi dan 

kemampuan karyawan merupakan salah satu faktor karyawan tetap tinggal. 

Dengan mengembangkan kompetensi dan kemampuan karyawan maka 

karyawan akan tahu kemampuan dan bakatnya bisa disalurkan demi 

kepentingan perusahaan.  

5. Penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas populasi agar tingkat 

generalisasi semakin tinggi. 

 


