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ABSTRAK

Pengelolaan pesantren tidak berbeda dengan pengelolaan lembaga pendidikan lainnya
yang melibatkan sejumlah karyawan baik sebagai pendidik maupun sebagai karyawan
administratif.Fenomena dalam lingkungan kerja pada Pesantren Darul Arafah Deli Serdang,
khususnya dalam hal hubungan kerja, yakni adanya hubungan kerja yang lebih mengarah
kepada hubungan keluarga, sehingga kedekatan keluarga merupakan faktor dominan dalam
penempatan karyawan.Kondisi ini selanjutnya juga mempengaruhi pemberian insentif
kepada karyawan.Pada dasarnya pemberian insentif mengacu pada lamanya karyawan
bekerja di pesantren.Kenyataannya, ada karyawan baru yang mendapat insentif yang lebih
besar daripada karyawan lama.Dampak dari fenomena ini adalah timbulnya keinginan
sejumlah karyawan yang mengajukan pengunduran diri dengan berbagai alasan tertentu.
Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori Manajemen Sumber Daya Manusia,
yang berkaitan dengan lingkungan kerja, insentif dan perputaran karyawan. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan survey, jenis penelitian adalah
deskriptif kuantitatif, dan sifat penelitiannya adalah penjelasan. Metode pengumpulan data
dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan, dan studi dokumentasi. Metode analisis
data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Populasi adalah karyawan pada
Pesantren Darul Arafah pada tahun 2010 yang berjumlah 111 orang. Penentuan jumlah
sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan menggunakan taraf
kepercayaan sebesar 90 persen, dan jumlah sampel sebanyak 53 orang karyawan.Hasil
penelitian ujimenunjukkan bahwalingkungankerja dan insentif secara serempak berpengaruh
sangat signifikan terhadap perputaran karyawanpada Pesantren Darul Arafah, dan secara
parsial variabellingkungankerja berpengaruh lebih dominan dari pada insentif.

Kata kunci: lingkungan, insentif, perputaran, prestasi,disiplin.

PENDAHULUAN

Setiap organisasi mempunyai
tujuan yang akan dicapai melalui
penggunaan sumber daya yang dimiliki.
Salah satu tujuan yang akan dicapai oleh

organisasi adalah kinerja yang tinggi tetapi
juga efisien.  Kinerja yang diperoleh suatu
organisasi berhubungan dengan faktor
sumber daya manusia (tenaga kerja) yang
ada dalam organisasi, karena tenaga kerja
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merupakan faktor penentu dalam
pencapaian kinerja tersebut, dan yang
menggerakkan berbagai peralatan-
peralatan yang beroperasi dalam suatu
organisasi.

Pencapaian produktivitas kerja
berhubungan dengan stabilitas kerja dalam
suatu organisasi, dan stabilitas kerja
tersebut dipengaruhi oleh keluar masuknya
karyawan (perputaran karyawan) dalam
organisasi.Sebagai mahluk hidup,
karyawan mempunyai keterbatasan, baik
fisik maupun kemampuan.  Oleh karena
itu, karyawan dalam suatu organisasi pada
suatu saat akan mengalami perputaran
karena pensiun, mengundurkan diri atau
dikeluarkan oleh organisasi. Adanya
karyawan yang pensiun, mengundurkan
diri atau yang dikeluarkan organisasi,
menyebabkan organisasi harus mencari
pengganti karyawan tersebut.

Adanya pergantian atau perputaran
karyawan dalam suatu organisasi akan
mempengaruhi stabilitas kerja karyawan,
karena karyawan juga mempunyai
hubungan dengan sesama karyawan.
Dengan adanya pergantian, karyawan akan
memulai hubungan baru lagi dengan
karyawan yang baru, demikian juga dalam
hal pelaksanaan kerja, karyawan yang baru
membutuhkan waktu untuk mengetahui
proses pekerjaan dalam organisasi
sehingga mampu mengikuti karyawan
lama lainnya. Perputaran karyawan bisa
terjadi pada berbagai organisasi, baik
organisasi nonpendidikan maupun
organisasi pendidikan seperti pesantren.

Pengelolaan pesantren tidak
berbeda dengan pengelolaan lembaga
pendidikan lainnya yang melibatkan
sejumlah karyawan baik sebagai pendidik
maupun sebagai karyawan
administratif.Dalam operasionalnya,
Pesantren Darul Arafah Deli Serdang
mempekerjakan sejumlah karyawan, dan
para karyawan tersebut setelah beberapa

waktu lamanya sebagian mengajukan
pengunduran diri karena berbagai
alasan.Hal ini menyebabkan pihak
manajemen pesantren mencari kembali
karyawan pengganti.Dengan demikian
terjadi perputaran karyawan pada
Pesantren Darul Arafah Deli Serdang yang
disebabkan oleh berbagai faktor.Dalam hal
ini faktor yang dianalisis adalah
lingkungan kerja dan insentif yang
diterima.

Berbagai permasalahan lingkungan
kerja pada Pesantren Darul Arafah Deli
Serdang, adalah keluhan sebagian besar
karyawan berkaitan dengan ruangan kerja
yang masih belum nyaman, karena tidak
adanya pembatas antara satu karyawan
dengan karyawan lain. Sebagian ruangan
juga belum menggunakan penyejuk
ruangan serta perlengkapan kerja yang
belum memenuhi standar yang
dibutuhkan.Begitu juga dalam hal
penentuan jabatan karyawan lebih
mengarah kepada hubungan keluarga,
sehingga kedekatan keluarga merupakan
faktor dominan dalam penempatan
karyawan.Hal ini bagi sebagian karyawan
menjadi kendala dalam peningkatan
kinerjanya.Kondisi ini selanjutnya juga
mempengaruhi pemberian insentif kepada
karyawan.

Pada dasarnya pemberian insentif
mengacu pada lamanya karyawan bekerja
di pesantren.Jika karyawan sudah lama
bekerja di pesantren, maka insentif yang
diberikan lebih besar.Demikian
sebaliknya, jika karyawan masih baru
bekerja, maka insentif yang diberikan lebih
kecil.Tapi yang terjadi sebenarnya tidak
sesuai dengan pernyataan diatas, karena
ada karyawan baru yang mendapat insentif
yang lebih besar daripada karyawan lama.
Oleh karena itu sebagian karyawan merasa
diperlakukan dengan kurang adil dan
mejadi tidak puas, karena dasar penilaian
untuk penempatan yang pada akhirnya
akan mempengaruhi insentif, dilakukan
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kurang objektif.  Hal  tersebut pada
akhirnya akan menyebabkan karyawan
mengundurkan diri.

Jumlah karyawan yang keluar dan
masuk pada Pesantren Darul Arafah Deli
Serdang tahun 2007 – 2009 adalah sebagai
berikut:

Tabel 1. Jumlah Karyawan yang Keluar
dan Masuk pada Pesantren Darul Arafah

Deli Serdang tahun ajaran 2006/2007
sampai 2008/2009

Sumber: Bagian Kepegawaian Pesantren
Darul Arafah Deli Serdang, 2010

Data tersebut menunjukkan tingkat
perputaran karyawan pada Pesantren Darul
Arafah Deli Serdang cukup tinggi, dimana
hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja
karyawan dan pada akhirnya akan
mempengaruhi pencapaian tujuan
organisasi.  Sehubungan dengan penelitian
ini, maka terjadinya perputaran karyawan
pada Pesantren Darul Arafah Deli Serdang
diduga berhubungan dengan lingkungan
kerja dan insentif.

Lingkungan kerja dan pekerjaan
merupakan dua faktor penting yang
berpengaruh terhadap pencapaian tujuan
suatu organisasi.Seorang yang bekerja di
lingkungan kerja yang sehat, baik secara
langsung maupun tidak langsung ikut
mendorong meningkatnya semangat kerja
dirinya.Sedangkan seorang yang bekerja di
lingkungan kerja yang tidak sehat, baik
secara langsung maupun tidak langsung
ikut mendorong turunnya semangat kerja
dirinya.Seorang yang bekerja dibidang
pekerjaan yang menarik dan menantang

juga dapat mendorong meningkatnya
semangat kerja dirinya, lain halnya jika
pekerjaan itu membosankan dan
dikerjakan secara rutin maka semangat
kerja orang itu juga dapat
menurun.Keberhasilan suatu organisasi
dalam pencapaian tujuan selain ditentukan
oleh kualitas SDM-nya, juga ditentukan
oleh fasilitas-fasilitas yang mendukung
operasional organisasi itu sendiri. Fasilitas
itu harus dapat mendorong proses kerja
karyawan yang lebih produktif dan
profesional dibidang kerjanya. Adapun
fasilitas yang dimaksud tidak lepas dengan
adanya faktor lingkungan kerja yang erat
kaitannya dengan motivasi kerja pegawai.

Dalam bekerja, setiap karyawan
mengharapkan agar lingkungan kerja
senyaman mungkin.Namun kenyamanan
lingkungan kerja bukan merupakan
kewajiban karyawan tetapi merupakan
upaya yang dilakukan oleh organisasi, baik
dalam hal fasilitas dan hubungan
kerja.Pada lingkungan kerja yang nyaman
para karyawan dapat bekerja dengan
tenang tanpa gangguan.Rasa nyaman
tersebut menyebabkan karyawan untuk
betah bekerja pada organisasi.

Setiap karyawan mengharapkan
imbalan dari organisasi sesuai dengan hasil
kerjanya.Selain memberikan gaji setiap
bulan yang ditetapkan berdasarkan
golongan dan jabatan, sebagian organisasi
juga memberikan insentif kepada
pegawai.Insentif yang diterima setiap
karyawan berbeda sesuai dengan prestasi
kerjanya. Jika karyawan merasa bahwa
insentif yang diterima telah sesuai dengan
hasil kerjanya dan adanya penghargaan
dari organisasi terhadap pekerjaannya,
maka karyawan akan tetap bertahan dan
loyal terhadap organisasi. Penghargaan
organisasi dalam bentuk insentif juga
sering berhubungan dengan disiplin kerja
karyawan, dimana karyawan dengan
disiplin yang tinggi diberi penghargaan
untuk menjadi dorongan bagi karyawan

Tahun
Ajaran

Jumlah
Awal

Keluar Ma
suk

Jumlah
Akhir

2006/07 119 22 17 107

2007/08 107 31 38 114

2008/09 114 14 10 110
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lainnya.

Berbagai kebijakan dari pihak
organisasi dapat memberikan dampak
langsung terhadap tingkat perputaran
karyawan ini, misalnya kebijakan
kompensasi atau insentif, kebijakan
promosi yang berkaitan dengan jenjang
karier seseorang, ataupun situasi serta
lingkungan kerja yang juga berpengaruh
terhadap tinggi rendahnya tingkat
perputaran karyawan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Nitisemito (dalam Intanghina,
2008) mendefinisikan lingkungan kerja
sebagai berikut: Lingkungan kerja adalah
segala sesuatu yang ada di sekitar para
pekerja yang dapat mempengaruhi drinya
dalam menjalankan tugas-tugas yang
diembankan.Menurut Sedarmayati (dalam

Intanghina, 2008), yang menjadi indikator-
indikator lingkungan kerja adalah sebagai
berikut: penerangan, suhu udara, suara
bising, penggunaan warna, ruang gerak
yang diperlukan, keamanan kerja, dan
hubungan karyawan.Menurut Hasibuan
(2004), insentif merupakan suatu
perangsang atau pendorong yang diberikan
dengan sengaja kepada para pekerja agar
dalam diri mereka timbul semangat yang
yang lebih besar untuk berprestasi bagi
perusahaan.

Menurut Ranupandojo dan Husnan
(2001), perputaran (turnover) karyawan
diartikan sebagai aliran para karyawan
yang masuk dan keluar perusahaan.
Perputaran karyawan merupakan petunjuk
kestabilan karyawan, dimana semakin
tinggi turnover, berarti semakin sering
terjadi pergantian karyawan.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

No. Variabel Definisi Operasional Indikator Pengukuran

1 Lingkungan
kerja (X1)

Segala sesuatu yang
ada di sekitar
karyawan yang dapat
mempengaruhi
dirinya dalam
menjalankan tugas-
tugas yang
diembankan.

1.Ukuran ruang kerja
2.Tata letak ruang

kerja
3.Privasi ruang kerja
4.Suhu ruang kerja
5.Kebersihan tempat

kerja
6.Peralatan kerja
7.Kebisingan
8.Penghargaan
9.Hubungan kerja

sesama karyawan
10. Hubungan kerja

dengan atasan

Skala Likert

2 Pemberian
insentif (X2)

Merupakan suatu
bentuk motivasi bagi
pegawai agar dalam

1. Promosi jabatan
2. Tunjangan lembur
3. Tunjangan

Skala Likert
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diri mereka timbul
semangat yang lebih
besar untuk
berprestasi bagi
perusahaan

kesehatan
4. Fasilitas tempat

tinggal
5. Piagam

pengahargaan
6. Pemberian tanda

jasa mendali

3 Perputaran
karyawan (Y)

Aliran perpindahan
atau pemberhentian
dan penerimaan
karyawan dalam suatu
perusahaan

1.Pemberhentian
karyawan

2.Pengunduran diri
karyawan

3.Penerimaan
karyawan.

Skala Likert

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Pesantren Darul
Arafah Deli Serdang

Keberadaan Pesantren Darul Arafah
sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya
di Sumatera Utara. Terbukti bahwa sampai
dengan Tahun Pelajaran 2007 -2008,
jumlah santri (siswa) dan dyah (siswi)
lebih kurang 1800 orang yang berasal dari
beberapa daerah di Sumatera dan NAD
sampai Lampung.

Pada usia yang ke-25 tahun
Pesantren Darul Arafah telah memiliki
2610 orang alumni. Sebagian besar dari
mereka melanjutkan studi ke universitas di
dalam maupun di luar negeri. Pada
akhirnya para alumni tersebut tidak hanya
terjun di bidang agama saja, ada yang
terjun di militer, politik, ekonomi dan
pendidikan, tanpa menanggalkan status
santri yang telah terbentuk selama di
Pesantren Darul Arafah.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji untuk mengetahui apakah data
berdistribusi normal atau mendekati
normal dilakukan dengan Regression
Standarized Residual. Hasil pengujian
dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
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Dependent Variable: perputaran_karyawan

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan pada Gambar 1.di atas,
dapat dilihat bahwa penyebaran data
berada pada sekitar garis diagonal dan
mengikuti garis arah diagonal, maka nilai
residual terstandarisasi. Dengan demikian
maka model regresi hipotesis tersebut
memenuhi asumsi normalitas.

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)
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b. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah kejadian

yang menginformasikan terjadinya
hubungan antara variabel-variabel bebas
dan hubungan yang terjadi cukup besar.
Hal ini menyebabkan koefisien-koefisien

menjadi tidak dapat ditaksir dan nilai
standard error setiap koefisien regresi
menjadi tidak terhingga.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Model
Collinearity Statistics

Tolerance VIF

1 (Constant)

Lingkungan kerja (X1) .211 4.736

Insentif (X2) .211 4.736

a Dependent Variable: Perputaran karyawan

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan pada Tabel 3.di atas
diketahui bahwa nilai Variance Inflation
Factor (VIF) untuk variabel bebas yang
terdiri atas lingkungan kerja dan insentif
lebih kecil dari 5 (VIF < 5). Dengan
demikian persamaan Analisis Regresi
Berganda hipotesis pertama terbebas dari
asumsi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model regresi
terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain. Jika variance dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut homoskedastisitas.
Sebaliknya, jika berbeda disebut
heteroskedastisitas.
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Dependent Variable: perputaran_karyawan

Scatterplot

Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan pada Gambar 2.di atas
terlihat bahwa titik-titik menyebar di atas
dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa persamaan Analisis Regresi

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)
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Berganda hipotesis pertama terbebas dari
asumsi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis RegresiHipotesis
Penelitian

Pengujian hipotesis menyatakan
bahwa lingkungan kerja dan insentif
berpengaruh terhadap perputaran
karyawan pada Pesantren Darul Arafah
Deli Serdang.

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Regresi

Model
Unstandardized

Coefficients
Standardized
Coefficients

B
Std.

Error
Beta

1 (Constant) 5.160 1.962
Lingkungan  kerja (X1) .705 .117 .894
Insentif (X2) .020 .149 .020

a Dependent Variable: Perputaran Karyawan

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan pada Tabel 5. di atas,
maka persamaan Analisis Regresi
Berganda dalam penelitian adalah:

Ŷ = 5.160 + 0.705X1 + 0.020X2

Pada persamaan tersebut dapat
dilihat bahwa lingkungan kerja (X1), dan
insentif (X2) memiliki kemampuan untuk
mempengaruhi perputaran karyawan (Y)
pada Pesantren Darul Arafah Deli
Serdang.Lingkungan kerja (X1) dan
insentif (X2) mempunyai koefisien regresi

positif yang membuktikan kontibusinya
terhadap perputaran karyawan (Y). Hal ini
menunjukkan bahwa perputaran karyawan
pada Pesantren Darul Arafah Deli Serdang
dapat dipengaruhi oleh lingkungan kerja
dan insentif.

Koefisien Determinasi (R-Square)

Nilai koefisien determinasi (R2)
hipotesis pertama dapat dilihat pada Tabel
6. berikut:

Tabel 6. Nilai Koefisien Determinasi

Mod
el

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of the

Estimate

1 .876(a) .768 .758 1.63608

a Predictors: (Constant), Pemberian_Insentif, Lingkungan _Kerja
b Dependent Variable: Perputaran Karyawan

Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 6.diperoleh nilai
koefisien determinasi sebesar 0,768.
Koefisien determinasi menunjukan
kemampuan variabel lingkungankerja (X1)
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dan insentif (X2) menjelaskan pengaruhnya
terhadap variabel perputaran karyawan(Y)
sebesar 0,768 atau 76.8%. Sedangkan
sisanya sebesar 23.2% merupakan
pengaruh dari variabel bebas lain yang
tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji Secara Serempak
Hasil pengujian hipotesis pertama

secara serempak dapat dilihat pada Tabel
7.sebagai berirkut:

Tabel 7. Uji F Hipotesis
Mod

el
Sum of
Squares

df
Mean

Square
F Sig.

1
Regressio

n
442.237 2 221.118 82.606 .000(a)

Residual 133.839 50 2.677
Total 576.075 52

a Predictors: (Constant), Pemberian_Insentif, Lingkungan _Kerja
b Dependent Variable: Perputaran Karyawan
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 7.di atas
diperoleh bahwa nilai Fhitung (82,606) lebih
besar dibandingkan dengan nilai Ftabel

(3,18), dan sig. α (0,000a) lebih kecil dari
alpha 5% (0,05). Hal ini mengindikasikan
bahwa hasil penelitian menolak H0 dan
menerima H1.

Perbandingan yang cukup jauh
antara Fhitung dengan Ftabel memberi arti
bahwa secara serempak lingkungankerja
dan insentif berpengaruh terhadap
perputaran karyawanpada Pesantren Darul
Arafah Deli Serdang, dengan tingkat
pengaruh yang sangat signifikan.Pengaruh
yang sangat signifikan ini membuktikan
bahwa lingkungankerja dan insentif sangat
menentukan dalamperputaran
karyawanpada Pesantren Darul Arafah
Deli Serdang.Besarnya tingkat pengaruh
kedua variabel ini dapat dijadikan

pertimbangan bagi pihak Pesantren Darul
Arafah sebagai upaya mengatasi masalah
perputaran karyawan. Lingkungan kerja
yang kurang nyaman, kurang aman, dan
tidak menyenangkan, serta insentif yang
tidak sesuai akan mempengaruhi
perputaran karyawan di Pesantren Darul
Arafah. Permasalahanperputaran karyawan
karyawan ini dapat dilakukan dengan
mempertimbangkan setiap indikator
lingkungankerja maupun insentif yang
menjadi kebutuhan setiap karyawan
Pesantren Darul Arafah.

Uji Secara Parsial

Hasil pengujian hipotesis pertama
secara parsial untuk mencari dominasi
pengaruh variabel X terhadap variabel Y
dapat dilihat pada Tabel IV.11 berikut:

Tabel 8. Uji Parsial Hipotesis

Model t Sig.

1 (Constant) 2.630 .011
Lingkungan  kerja (X1) 6.025 .000
Insentif (X2) .133 .894

A Dependent Variable: Perputaran Karyawan
Sumber: Hasil Penelitian, 2010 (Data Diolah)

Berdasarkan Tabel 8. di atas
diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai thitung untuk variabel
lingkungankerja (6,025) lebih besar
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dibandingkan dengan nilai ttabel (2,01),
atau nilai sig. t untuk variabel
lingkungankerja (0,000) lebih kecil
dari alpha (0,025).
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka
menolak H0 dan menerima H1 untuk
variabel lingkungankerja. Dengan
demikian, secara parsial
lingkungankerja berpengaruh
signifikan terhadap perputaran
karyawan pada Pesantren Darul Arafah
Deli Serdang. Hal ini memberi arti
bahwa perubahan terhadap kondisi
lingkungan kerja yang baik dapat
mengatasi masalah perputaran
karyawan pada Pesantren Darul
Arafah.

2. Nilai thitung untuk variabel insentif
(0,133) lebih kecil dibandingkan
dengan nilai ttabel (2,01), atau nilai sig. t
untuk variabel insentif (0,894) lebih
besar dari alpha (0,025).
Berdasarkan hasil yang diperoleh maka
menerima H0 dan menolak H1 untuk
variabel insentif.Dengan demikian,
secara parsial insentif tidak
berpengaruh terhadap perputaran
karyawan pada Pesantren Darul Arafah
Deli Serdang. Hal ini memberi arti
bahwa insentif bagi karyawan tidak
dapat mengatasi masalah perputaran
karyawan pada Pesantren Darul
Arafah.

Secara parsial variabel
lingkungankerjaberpengaruh paling
dominan daripada variabel insentif.
Artinya, variabel lingkungankerjalebih
baik dijadikan rekomendasi untuk
mengatasi perputaran karyawan pada
Pesantren Darul Arafah Deli Serdang
dibandingkan dengan variabel insentif.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan dari bab sebelumnya, maka
disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara serempak, lingkungankerja dan
insentif berpengaruh terhadap
perputaran karyawanpada Pesantren
Darul Arafah Deli Serdang, dengan
tingkat pengaruh yang sangat
signifikan. Ini memberi arti bahwa
lingkungankerja dan insentif sangat
menentukan dalam perputaran
karyawanpada Pesantren Darul Arafah
Deli Serdang.

2. Secara parsial, lingkungankerja
berpengaruh lebih dominan daripada
insentif. Hal ini disebabkan variabel
insentif tidak berpengaruh terhadap
perputaran karyawanpada Pesantren
Darul Arafah Deli Serdang. Hal ini
memberi arti bahwa insentif bagi
karyawan tidak dapat mengatasi
masalah perputaran karyawan pada
Pesantren Darul Arafah.

Saran
1. Perputaran karyawandi Pesantren

Darul Arafah Deli Serdang tidak dapat
diatasi dengan hanya memberikan
insentif pada karyawannya. Hal ini
menunjukkan bahwa faktor lingkungan
kerja dinilai dapat mengatasi masalah
perputaran karyawan. Melihat
kenyataan ini, karyawan ternyata lebih
mengutamakan ketenangan batin
dalam menjalani pekerjaannya. Ada
baiknya pihak pesantren memberikan
perhatian yang lebih baik terhadap
indikator lingkungan kerja Pesantren
Darul Arafah yang dapat
mendatangkan kenyamanan,
keamanan, maupun ketenangan di
lingkungan pesantren yang diinginkan
oleh karyawan, sehingga masalah
perputaran karyawan pada Pesantren
Darul Arafah dapat teratasi dengan
baik.

2. Insentif yang diberikan oleh Pesantren
Darul Arafah Deli Serdang kepada
para karyawannya selama ini memang
sudah dilakukan. Agar insentif ini
lebih baik lagi pada masa mendatang
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tentu pihak pesantren sebaiknya dapat
melihat kembali faktor-faktor yang
secara objektif lebih baik
dipertimbangkan sebagai acuan di
dalam insentif itu sendiri. Misalnya,
insentif yang diberikan pihak pesantren
merujuk pada besarnya tanggung
jawab pekerjaan yang diemban oleh
karyawan, atau insentif diberikan pada
karyawan yang menyelesaikan tugas
lebih baik dari target yang telah
ditetapkan.
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