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BABV 


SIMPULAN DAN SARAN 


A. Simpulan 

Setelah dilakukan pengukuran dan analisis terhadap konflik peran dan 

komitmen organisasi terhadap intensi turnover maka dapat ditarik kesiropulan 

sebagai berikut : 

1. 	 T erdapat pengaruh yang cukup besar antara komitmen organisasi dan konflik 

peran terhadap intensi turnover. 

2. 	 Secara terpisah komitmen organisasi memiliki pengaruh yang lebih besar 

terbadap intensi turnover daripada konflik: peran terhadap intensi turnover. 

3. 	 Konflik peran yang tinggi dan komitmen organisasi yang rendah akan 

meningkatkan intensi turnover. 

B. 	 Saran 

1. 	 Bagi Organisasi 

Sejalan dengan perkembangan LSM saat ini yang semakin merebak di 

Indonesia, maka dibutuhkan pengelolaan baik secara profesional maupun 

transparansi baik itu pula dalam hal pengelolaan Sumber Daya Manusianya. 

Staf LSM merupakan salah satu ujung tombak di dalam pelaksanaan roda 

organisasi, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan staf maupun 

karyawan sudah sewajarnya harus diperhatikan. Dalam hal ini organisasi LSM 

idealnya harus memperhatikan secara benar mengenai pecan dati setiap staf 
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atau karyawan dengan earn pengaturan kerja yang jelas sesuai dengan 

prosedur sehingga terdapat alur pertanggungjawaban yang jelas dan jalur 

koordinasi yang tepat. Diperlukan penataan dalam hal job description setiap 

pekerja sehingga tidak ada kerancuan di dalam pelaksanaan tugas. 

Selain itu juga yang harns diperhatikan oleh organisasi LSM adalah perlunya 

peningkatan komitmen terhadap organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara lebih meningkatkan kinerja didalam organisasi selain itu juga dalam hal 

penggajimi setidaknya hal tersebut perlu diperhatikan. 

2. 	 8agi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti menyadari betapa banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini, 

untuk itu ada beberapa saran yang ingin disampaikan kepada para peneliti 

selanjutnya: 

1. 	 Kelemahan pada penelitian ini adalah tingkat generalisasinya yang sempit 

karena penelitian ini menggunakan studi populasi pada beberapa LSM 

saja. Sehingga generalisasi tidak sepenuhnya dapat mewakili keselmuban 

populasi LSM yang ada di Surabaya Apabila peneliti lain berminat untuk 

melakukan penelitian yang sarna diharapkan penelitian di masa yang akan 

datang dalam pengambilan populasi LSM setidaknya harus lebih banyak 

lagi untuk lebih menyakinkan di dalam hal generalisasi. 

2. 	 Bagi peneliti yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut penelitian 

sebaiknya dilakukan dengan metode longitudinal karena untuk menguji 

secara berkelanjutan respon dan perubahan yang dapat diamati dari waktu 
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ke waktu dan hubungannya dengan variabel*variabel lain dari perilaku 

organisasi. 
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