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BAB V 

PENUTUP 

1.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis data dan keterangan dari 

bab-bab sebelumnya, maka kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Hasil uji t untuk pengaruh Kompensasi terhadap Retensi Karyawan Rimba Desa 

Resort diketahui nilai thitung = 2,868 > ttabei (1,681) dan nilai signifikan 0,006 < 0,05, 

jadi dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara variabel 

Kompensasi terhadap Retensi Karyawan Rimba Desa Resort. 

2. Hasil uji t untuk pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Retensi Karyawan 

Rimba Desa Resort diketahui nilai thitung = 2,360 > ttabei (1,681) dan nilai signifikan 

0,023 < 0,05, jadi dapat dijelaskan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara 

variabel l Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Retensi Karyawan Rimba Desa 

Resort. 

3. Hasil uji t untuk pengaruh Preceived Organizational Support terhadap Retensi 

Karyawan Rimba Desa Resort diketahui nilai thitung = -0,855 < ttabei (1,684) dan nilai 

signifikan 0,397 > 0,05, jadi dapat dijelaskan tidak ada pengaruh antara variabel 

Preceived Organizational Support terhadap Retensi Karyawan Rimba Desa Resort. 

4. Hasil uji F diketahui nilai Fhitung (10,163) > Ftabei (2,82), dan nilai signifikan 0,000 < 

0,05, jadi dapat dijelaskan terdapat pengaruh positif antara variabel Kompensasi, 

Lingkungan Kerja Non Fisik, dan Perceived Organizational Support secara 
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bersamaan terhadap variabel Retensi Karyawan Rimba Desa Resort. 

1.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat 

disarankan untuk meningkatkan Retensi Karyawan Rimba Desa Resort yaitu: 

1. Perusahaan agar memberikan gaji tepat waktu setiap bulan sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan sehari- hari karyawan. Gaji/upah yang diberikan oleh 

perusahaan juga diharapkan sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Perusahaan 

agar memberikan tunjangan sesuai dengan peranan/posisi diperusahaan serta 

menyediakan fasilitas yang mendukung suasana/lingkungan yang kondusif dan 

paling utama adalah pemberian insentif atau bonus jika hasil kerja karyawan 

melebihi target dan dilakukan perusahaan secara adil. Perusahaan juga diharapkan 

memberikan jaminan Kesehatan kepada karyawan. 

2. Perusahaan juga diharapkan menerapkan peraturan dan system kerja yang jelas dan 

sistematis sehingga perusahaan mempunyai standar kerja yang dimengerti 

karyawan. Perusahaan juga diharapkan melakukan penetapan tugas kerja yang 

proporsional yang mendorong karyawan untuk kerja lebih giat. Selain itu, 

perusahaan perlu mengapresiasi prestasi kerja karyawan sehingga tercipta hubungan 

harmonis antara perusahaan dan karyawan ataupun antara karyawan satu dengan 

karyawan lainnya. 

3. Perusahaan juga diharapkan untuk mengatur agenda rutin untuk meningkatkan 

hubungan antar karyawan dengan cara gathering seperti liburan bersama, acara 

religi (buka puasa bersama) atau bisa juga acara sport bersama yang bertujuan 

untuk menjalin hubungan yang harmonis antar karyawan dan perusahaan. Atau 
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dengan pelatihan, pendekatan pada karyawan, dan bimbingan kepada karyawan. 

4. Untuk penelitian selanjutnya agar diperluas obyek penelitian seperti pada 

perusahaan meubel atau pabrik yang berlokasi di kabupaten Jepara. diharapkan 

mampu memperluas atau menemukan variabel independen yang baru dengan 

perkiraan variable itu dapat mempengaruhi retensi karyawan, sehingga penelitian 

ini mampu mencapai titik perbaikan kedepannya.


