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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

      Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan teknik analisis data yang peneliti 

lakukan mengenai retensi karyawan dan insentif terhadap turnover intention pada PT. 

Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi, maka peneliti dapat mengambil 

simpulan sebagai berikut:  

1. Berdasarkan garis kontinum pelaksanaan retensi karyawan pada PT. Star 

Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi belum berjalan efektif. Hal ini 

dapat dilihat tidak adanya peluang karir organisasi yang berdampak pada 

penurunan kinerja karyawan. 

2. Adanya ketidakadilan dan kelayakan dalam pemberian insentif pada 

karyawan PT. Star comgisitic Indonesia Kabupaten Sukabumi yang 

menyebabkan karyawan tidak bertahan pada perusahaan.  

3.  Turnover intention pada PT. Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi 

mengalami kenaikan pada karyawan. Hal tersebut dikarenakan suasana 

lingkungan kerja kurang nyaman yang menyebabkan karyawan berniat untuk 

keluar dari perusahaan.  

4. Pengaruh retensi karyawan dan insentif terhadap turnover Intention pada PT. 

Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap karyawan, hal tersebut dapat disimpulkan setelah 
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pengujian hipotesis yang mempengaruhi turnover intention serta dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian. 

5.2 Saran  

         Berdasarkan dari simpulan diatas maka peneliti memberikan saran kepada PT. 

Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi. Adapun saran tersebut sebagai 

berikut : 

1. PT. Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi harus memperhatikan 

retensi karyawan dengan mempertahankan karyawan agar tidak terjadinya 

peningkatan turnover intention. Karena karyawan merupakan aset sangat 

penting bagi suatu perusahaan, sejauh ini penanganan peluang karir organisasi 

pada PT. Star Comgistic Indonesia sudah baik namun akan tetapi lebih baik 

lagi jika diperhatikan agar retensi karyawan yang terjadi semakin minim dan 

karyawan dapat bekerja dengan optimal. 

2. PT. Star Comgisitic Kabupaten Sukabumi sebaiknya tetap ada pemberian 

insentif yang sudah ada sekarang dan baiknya lagi jika ditingkatkan lagi agar 

karyawan merasa senang dan nyaman bekerja diperusahaan. Namun 

perusahaan juga perlu mengetahui keinginan karyawan akan jenis insentif 

yang paling baik.  
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3. PT. Star Comgistic Indonesia Kabupaten Sukabumi harus meminimalisir 

turnover karyawan, agar tidak terjadinya karyawan untuk berniat keluar. 

Dengan perusahaan memberikan sarana dan prasarana serta fasilitas yang 

nyaman pada karyawan agar  tetap betahan pada perusahaan tersebut.  


