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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

61. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penulis 

dapat mengambil suatu kesimpulan: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Labour Turnover pada PT. Internusa 

Tribuana Citra Finance pekanbaru adalah dipengaruhi oleh kompensasi, 

motivasi, lingkungan kerja, dan jaminan masa depan. 

2. Adapun variabel yang memiliki pengaruh yang sangat besar dan dominan 

terhadap terjadinya Labour Turnover karyawan pada PT. Internusa 

Tribuana Citra Finance Pekanbaru adalah dipengaruhi oleh motivasi. Hal 

ini dapat dilihat berdasarkan uji T hitung, dimana diperoleh nilai T yang 

paling tinggi adalah sebesar 3,012 yang artinya variabel motivasi adalah 

variabel yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya Labour Turnover 

karyawan pada PT. Internusa Tribuana Citra Finance Pekanbaru. 

3. Berdasarkan perhitungan Koefesien Determinasi (R²) diketahui bahwa 

nilai  R sebesar 0.939 atau 93,9% berarti terdapat hubungan antara 

kompensasi, motivasi, lingkungan kerja, dan jaminan masa depan 

terhadap tingginya Labour Turnover pada PT. Internusa Tribuana Citra 

Finance Pekanbaru sebesar 93,9%.  

4. Nilai R square sebesar 0,882 atau 88,2% artinya kompensasi, motivasi, 

lingkungan kerja, dan jaminan masa secara bersama sama dapat 
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mempengaruhi tingginya labour turnover pada PT. Internusa Tribuana 

Citra Finance Pekanbaru sebesar 88,2%, adapun sisanya sebesar 11,8 % 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, 

seperti stress kerja, beban kerja, fasilitas kerja, dan lain sebagainya. 

62. Saran 

1. Sebaiknya PT Internusa Tribuana Citra Finance Pekanbaru dalam 

memberikan kompensasi dengan melihat prestasi kerja yang dihasilkan 

karyawan dan secara adil kepada sesama karyawan. Adanya balas jasa yang 

ditawarkan perusahaan berdasarkan prestasi dan hasil kerja yang melebihi 

standar diharapkan karyawan lebih semangat dalam melaksanakan pekerjaan 

dan dapat menurunkan tingkat labour turn over yang akan terjadi. 

2. PT Internusa Tribuana Citra Finance Pekanbaru lebih meningkatkan lagi 

dorongan yang diberikan kepada karyawan sehingga karyawan lebih 

semangat dalam melaksanakan beban kerja yang diberikan dan dapat 

menurunkan tingkat labour turn over yang akan terjadi pada perusahaan. 

3. PT Internusa Tribuana Citra Finance Pekanbaru lebih menjaga dan 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan aman sehingga karyawan 

betah dalam melaksanakan pekerjaan pada perusahaan. 

4. Sebaiknya PT Internusa Tribuana Citra Finance Pekanbaru memberikan 

jaminan kepada karyawan untuk kedepannya sehingga dapat menumbuhkan 

rasa loyal terhadap perusahaan dan akan berdampak terhadap turunya labour 

turn over yang terjadi pada perusahaan. 
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5. Untuk peneliti selanjutnya hendaknya lebih baik lagi dalam melakukan 

penelitian labour turn over dengan menambah jumlah variabel-variabel yang 

dapat mempengaruhi serta menggunakan pendekatan dan analisis yang lebih 

baik lagi. 

 

 

 


