
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pengolahan data yang telah dilakukan 

terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi turnover intention, dapat disimpulkan 

bahwa : 

a. Pernyataan H1 ditolak karena berdasarkan hasil dari penelitian variabel 

Organizational Justice tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Turnover Intention.  

b. Pernyataan H2 ditolak karena berdasarkan pengujian hipotesis 

memperoleh hasil bahwa Supervisory Justice tidak berpengaruh 

signifikan terhadap Turnover Intention.  

c. Pernyataan H3 diterima karena pada hasil pengujian hipotesis 

memperoleh hasil bahwa Organizational Culture secara signifikan 

berpengaruh positif terhadap Turnover Intention.  

d. Pernyataan H4 diterima karena hasil pengujian hipotesis memperoleh 

hasil bahwa variabel Organization-Employee Relationship secara 

signifikan berpengaruh negatif terhadap Turnover Intention. 

e. Pernyataan H5 diterima karena hasil pengujian hipotesis menunjukkan 

bahwa Job Satisfaction secara signifikan berpengaruh negatif terhadap 

Turnover Intention.  
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5.2 Keterbatasan 

Hasil pengujian dalam penelitian ini cukup bermanfaat untuk menambah 

wawasan dan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi turnover intention pada karyawan industri alat berat yang ada di 

Batam, meskipun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini harus diperhatikan 

dengan tujuan untuk membantu kelancaran dan kesempurnaan bagi peneliti 

selanjutnya. Keterbatasan yang dimaksud antara lain : 

a. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini hanya dilakukan 

pada satu wilayah yaitu Kota Batam dengan sampel yang diambil 

sebanyak 5 perusahaan. Namun dengan adanya satu penelitian ini, 

tidak dapat menjamin apakah responden penulis dapt mewakili 

populasi karyawan perusahaan alat berat yang ada di Kota Batam. 

b. Latar belakang pendidikan responden sangat berpengaruh terhadap 

hasil dari penelitian, misalnya tingkat SD dan SMP. 

c. Penelitian lebih berfokus kepada intensi turnover dari pada tingkat 

turnover  karyawan. Meskipun niat turnover yang dinyatakan dapat 

setara dengan keputusan untuk turnover. 

d. Upaya untuk menjelaskan adanya peningkatan maupun penurunan 

tingkat turnover intention dapat disebabkan oleh banyak faktor. 

Organizational Justice, Supervisory Justice, Organizational Culture, 

Organization-Employee Relationship dan Job Satisfaction merupakan 

faktor yang digunakan dalam penelitian ini dan dijelaskan pada nilai 

koefisien determinasi yaitu sebesar 11,8%  dari model untuk regresi 
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tersebut. Yang berarti masih ada sebanyak 88,9% variabel lain diluar 

faktor yang dapat mempengaruhi turnover intention.  

 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian, penulis ingin memberikan rekomendasi bagi 

manajemen perusahaan yaitu, sebagai berikut : 

a. Organizational culture, bagi setiap organisasi sebaiknya tetap 

memperhatikan budaya organisasi yang telah ditanamkan dan 

memastikan bahwa budaya tersebut telah diterapkan pada perusahaan 

dan ditaati oleh karyawan.  Apabila budaya yang diciptakan diterima 

dan diterapkan secara baik oleh karyawan, maka tidak menutup 

kemungkinan bahwa hal ini akan mengurangi adanya turnover 

intention karyawan. 

b. Organization-employee relationship, diharapkan kepada manajer 

maupun perusahaan agar dapat menjalin hubungan kerja yang baik 

serta menciptakan kondisi kerja yang nyaman. Begitu pula hubungan 

antar karyawan, sebaiknya mengurangi persaingan dengan rekan kerja 

agar terjalin relasi yang baik. Sehingga saat karyawan telah merasa 

nyaman dengan perusahaan dan rekan kerja, ini akan membantu 

perusahaan dalam mengurangi turnover intention. 

c. Job satisfaction, dengan adanya tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

bagi karyawan diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

mencegah peningkatan turnover intention karyawan. Perusahaan 
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diharapkan dapat memahami kebutuhan serta keinginan karyawan dan 

memperhatikan beberapa faktor lain yang dapat berdampak pada 

turnover intention terutama dalam hal compensation, benefit dan 

promotion. Ada baiknya perusahaan memberitahu terlebih dahulu 

kepada karyawan mengenai syarat dan ketentuan secara jelas agar 

dapat mengikuti program promosi untuk mendapatkan jabatan yang 

lebih tinggi atau kesempatan untuk diangkat menjadi karyawan tetap. 

Begitu juga dengan adanya sistem compensation dan benefit, 

sebaiknya dievaluasi terlebih dahulu apakah pemberian compensation 

dan benefit sebelumnya layak diterima oleh karyawan sesuai dengan 

beban kerja yang didapatkan. 

d. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya agar dapat memperluas populasi 

penelitian dan penambahan sampel baik karyawan tetap, kontrak atau 

freelance sehingga dapat dibandingkan tingkat Turnover Intention 

pada masing-masing karyawan. 

e. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik, disarankan agar 

peneliti selanjutnya dapat lebih memperhatikan latar belakang 

pendidikan responden dengan tidak menggunakan responden yang 

memiliki jenjang pendidikan hanya hingga SD dan SMP. 
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