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BAB. VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan data hasil penelitian, maka ditarik kesimpulan, bahwa 

hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara program employee relation terhadap loyalitas kerja 

pegawai di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Riau dan Kepulauan 

Riau dengan hasil hipotesis bahwa Ha diterima yang berarti berpengaruh 

dengan tingkat signifikan sebesar 0,000<0,05 dengan nilai koefisien 

korelasi sebesar 0,773 atau 77,3% menunjukkan hubungan yang kuat. 

Berarti apabila suatu Institusi melaksanakan program employee relation 

untuk meningkatkan loyalitas kerja pegawai yang sesuai dengan indikator-

indikator yang ada maka tujuan instiusi akan tercapai. 

 Selain itu, besarnya pengaruh program employee relation terhadap 

loyalitas kerja pegawai berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi 

diperoleh interpretasinya 0,598 atau 59,8%  yang berarti memiliki pengaruh 

cukup kuat, sedangkan 40,2% dipengaruhi oleh faktor lain di luar program 

employee relation. 

B. Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti memberikan 

saran-saran sebagai berikut : 

1. Saran akademis 

a. Kepada Mahasiswa 

Bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, diharapkan dapat 

meningkatkan optimismenya terhadap setiap kesulitan, menghindari 

sikap pesimis, agar mampu mengatasi berbagai masalah dalam 

situasi yang penuh tantangan dan hambatan, terutama selama 

menyelesaikan skripsi. Selain itu mahasiswa juga diharapkan 

menghilangkan sifat malas dan menunda-nunda proses skripsi agar 

dapat selesai tepat waktu. 
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b. Kepada Peneliti lain 

Bagi peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian dengan 

tema yang sama, semoga penelitian ini dapat dijadikan tambahan 

informasi dan bahan acuan dalam penelitian diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas penelitian, dengan perubahan dan 

penyempurnaan dalam teknik pengukuran, pemakaian alat ukur, 

prosedur penelitian, maupun memperluas ruang lingkup populasi 

penelitian, serta faktor-faktor atau variabel lain yang terkait dengan 

permasalahan dalam menyelesaikan skripsi yang belum disebutkan 

dalam penelitian ini, agar dapat memberikan hasil penelitian yang 

lebih baik. 

2. Saran Praktis 

 Disarankan kepada institusi agar mengembangkan program 

employee relation untuk dapat meningkatkan hubungan internal 

karyawan, dan mengembangkan sistem manajemen yang mampu 

mengelola hubungan sosial bagi publik internal maupun eksternal. 

 

 

 


