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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan Penelitian 

Setelah melakukan penelitian dan pengkajian berdasarkan hasil olahan 

data untuk menganalisa pengaruh antara job expectation terhadap career 

perception dan implikasinya terhadap intention to stay pada karyawan generasi Y, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan analisa profil responden yang diperoleh, peneliti menyimpulkan 

bahwa responden pada penelitian ini merupakan karyawan generasi Y dengan 

mayoritas adalah laki-laki dengan persentase sebesar 67% (67 orang), 36% 

responden (36 orang) berusia 25 – 28 tahun, 81% responden (81 orang) 

berpendidikan S1, 69% responden (69 orang) sudah bekerja selama 1 – 2 

tahun, 58% responden (58 orang) bekerja di wilayah Jakarta. Responden 

dalam penelitian ini bekerja pada sektor industri manufaktur, jasa, perbankan, 

infrastruktur, dan kreatif. 

2. Berdasarkan hasil uji hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel job 

expectation berpengaruh positif terhadap variabel career perception. Melalui 

uji koefisien determinasi, job expectation dapat menjelaskan career perception 

sebesar 0.260. Uji Regresi job expectation terhadap career perception 

menunjukkan angka koefisien job expectation sebesar 0.129. Hasil uji 
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signifikan parameter individual (uji statistik t) juga menunjukkan bahwa nilai 

thitung > ttabel sebesar 1.907 > 1.6606 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima, 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0.039 atau di bawah 0.05 yang artinya 

variabel job expectation secara signifikan mempengaruhi variabel career 

perception. Sehingga hasil analisis data tersebut menjukkan bahwa job 

expectation berpengaruh positif terhadap career perception karyawan generasi 

Y dengan persentase pengaruh sebesar 12,9%. 

3. Berdasarkan hasil uji hipotesis, penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

career perception berpengaruh positif terhadap variabel intention to stay. 

Melalui uji koefisien determinasi, career perception dapat menjelaskan 

intention to stay sebesar 0.390. Uji regresi career perception terhadap 

intention to stay menunjukkan angka koefisien career perception sebesar 

0.223. Hasil uji signifikan parameter individual (uji statistik t) juga 

menunjukkan bahwa nilai thitung > ttabel sebesar 2.242 > 1.6606 yang artinya H0 

ditolak dan H2 diterima, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.027 atau di 

bawah 0.05 yang artinya variabel career perception secara signifikan 

mempengaruhi variabel intention to stay. Sehingga hasil analisis data tersebut 

menjukkan bahwa career perception berpengaruh positif terhadap intention to 

stay karyawan generasi Y dengan persentase pengaruh sebesar 22,3%. 
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5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Perusahaan 

Berdasarkan temuan yang peneliti temukan, maka ada beberapa saran yang 

dapat peneliti berikan : 

1. Berdasarkan data yang peneliti peroleh, dapat dilihat tingkat ekspektasi 

generasi Y mengenai gaji yang akan mereka terima dapat dikatakan cukup 

tinggi.  Job seeker generasi Y sudah mengetahui kisaran gaji yang akan 

mereka terima. Karena itu, sebaiknya perusahaan tidak mematok gaji di bawah 

standar rata-rata untuk posisi tersebut. 

2. Tingkat ekspektasi generasi Y untuk dapat menggunakan pengetahuan yang 

mereka miliki dalam pekerjaan juga cukup tinggi. Terkait hal tersebut, 

perusahaan dapat memberdayakan generasi Y serta menempatkan generasi Y 

sesuai dengan bidang pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh 

generasi Y. 

3. Berdasarkan hasil penelitian, generasi Y senang jika mereka dapat 

mempelajari hal-hal baru. Hal tersebut juga dapat menunjukkan bahwa 

generasi Y senang jika pekerjaan yang mereka lakukan memiliki tantangan 

dalam pengerjaannya. Dalam hal ini, sebaiknya perusahaan dapat memberikan 

job enrichment kepada karyawan generasi Y agar pekerjaan yang dilakukan 

oleh generasi Y tidak bersifat monotone. Perusahaan juga dapat pekerjaan 

yang lebih menantang dan dapat melakukan job rotation kepada karyawan 

generasi Y. 
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4. Hal yang menonjol lainnya yaitu bahwa generasi Y tampak senang jika 

memiliki keseimbangan antara waktu bekerja dengan waktu untuk keluarga. 

Terkait hal tersebut, ada baiknya jika perusahaan dapat menyesuaikan jam 

kerja dengan pola kerja yang dimiliki generasi Y. Perusahaan dapat 

melakukan penyesuaian dengan memberlakukan jam kerja yang lebih 

fleksibel. Cara lainnya, perusahaan dengan mayoritas karyawan generasi Y 

juga dapat memberlakukan sistem work from home. Perusahaan juga dapat 

menjalankan sistem work-life balance dengan memberikan kebebasan pada 

karyawan generasi Y saat berada di luar jam kerja. 

5. Berdasarkan pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perasaan puas 

terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan generasi Y membuat 

mereka bertahan di perusahaan. Berdasarkan hal tersebut, ada baiknya jika 

perusahaan dapat mempertahankan tingkat kepuasan yang sudah dimiliki 

karyawan generasi Y. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kepuasan 

generasi Y terhadap pekerjaan yang dilakukan, perusahaan dapat memberikan 

apresiasi yang sesuai atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan generasi Y 

dengan memberikan reward atau promosi agar karyawan generasi Y dapat 

lebih semangat dan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Selain itu, 

perusahaan juga dapat mempertahankan dan meningkatkan perasaan puas 

karyawan generasi Y terhadap pekerjaan yang dilakukan dengan memberikan 

fasilitas – fasilitas yang sesuai dengan generasi Y. Fasilitas – fasilitas tersebut 

antara lain ruang bermain, penyediaan makanan dan minuman ringan, serta 

penyediaan fasilitas gym dengan internal atau external trainer. 
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6. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemberian reward yang adil 

membuat karyawan generasi Y bertahan di perusahaan. Hal ini menunjukkan 

bahwa karyawan generasi Y senang dengan apresiasi yang baik yang 

diberikan perusahaan atas kinerja mereka. Terkait hal ini, perusahaan dapat 

melakukan penilaian kinerja yang transparan agar perhitungan reward menjadi 

jelas dan objektif. Sehingga karyawan generasi Y dapat merasa bahwa reward 

yang diberikan kepadanya sudah adil dan sesuai. Periode penilaian kinerja 

juga dapat lebih disesuaikan. Periode penilaian kinerja dapat dilakukan setiap 

tiga bulan sekali atau enam bulan sekali dengan tujuan untuk menghindari 

kejenuhan karyawan generasi Y dalam menantikan reward dan juga dapat 

meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja. Di samping itu, bentuk 

reward yang diberikan juga dapat diseimbangkan baik intrinsic reward 

maupun extrinsic reward. Intrinsic reward yang diberikan dapat berupa pujian 

atau predikat employee of the month. Sedangkan extrinsic reward yang 

diberikan dapat berupa bonus atau insentif. 

7. Program pelatihan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan karyawan 

generasi Y juga membuat generasi Y bertahan di perusahaan. Melihat hal ini, 

perusahaan dapat memberikan program pelatihan yang sesuai dengan 

pekerjaan yang dilakukan karyawan generasi Y. Program pelatihan yang 

diberikan sebaiknya juga tidak dibuat dengan cara yang monotone seperti yang 

biasa dilakukan di dalam kelas. Agar tidak monotone, program pelatihan dapat 

mengambil tempat di luar kota disertai dengan metode pelatihan yang 

beragam dan sesuai seperti simulasi, audiovisual – based training, serta 
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gamification training. Hal tersebut dilakukan agar mereka lebih termotivasi 

dalam bekerja dan berguna untuk  melatih kerja tim karyawan generasi Y yang 

biasanya lebih suka bekerja secara individual.   

8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak adanya diskriminasi membuat 

karyawan generasi Y bertahan di perusahaan. Hal ini juga menunjukkan 

bahwa karyawan generasi Y tidak menyukai adanya diskriminasi dalam 

lingkungan kerja mereka. Saat mereka merasa didiskriminasikan, mereka akan 

mencari pekerjaan baru yang dapat menerima mereka dengan lebih baik. 

Terkait hal tersebut, perusahaan dapat membangun budaya toleransi dan 

kesetaraan untuk menghindari adanya diskrimiasi di dalam perusahaan. 

 

5.2.2 Saran untuk Batasan Penelitian 

 Melihat pada penelitian yang sudah dilakukan, berikut adalah saran yang 

dapat diberikan terkait dengan batasan penelitian pada penelitian ini : 

1. Perbedaan antara indikator work condition dan good work atmosphere pada 

variabel job expectation dapat dibuat lebih spesifik, di mana work condition 

mengacu pada fasilitas, infrastruktur, dan physical environment. Sedangkan 

good work atmosphere mengacu pada suasana, atmofer, ambience, dan budaya 

perusahaan. 

2. Screening responden untuk karyawan generasi Y dapat menggunakan batas 

maksimal terkait lama waktu bekerja, di mana batas maksimal waktu bekerja 

responden sebaiknya adalah selama 3 tahun bekerja dalam suatu perusahaan. 
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5.2.3 Saran bagi Penelitian Selanjutnya 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut ini adalah beberapa saran untuk 

melakukan penelitian selanjutnya : 

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah jumlah sampel yang akan diteliti, 

semakin besar jumlah sampel maka akan membuat penelitian berikutnya 

semakin relevan. 

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator – indikator dari jurnal 

pendukung yang berbeda untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

akurat. 

3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan penelitian pada objek penelitian yang 

berbeda seperti generasi X. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang berbeda. 

4. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain untuk melihat 

hubungan atau pengaruh terhadap intention to stay, seperti job satisfaction dan 

working conditions (Ihn Sook Jeong, 2012), serta career development, job 

stress, dan pay satisfaction (Prasadini N. Gamage & H. M. A. D. K. Herath, 

2013). 
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