
157 
 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1. Kesimpulan 

Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa 

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tidak mengatur secara eksplisit dan 

terperinci tentang pelaksanaan mutasi karyawan. Secara keseluruhan 

mengenai perihal pelaksanaan mutasi karyawan diatur oleh peraturan 

perusahaan dimana peraturan perusahan tersebut dibuat oleh perusahaan itu 

sendiri yang tetap harus mengandung nilai dari undang-undang ketenaga 

kerjaan serta undang-undang lainnya yang menjadi dasar bagi peraturan 

perusahaan itu sendiri. Sumber hukum pada PT Bank Central Asia,Tbk 

merupakan perjanjian kerja yang disepakati anatara pihak manajemen dengan 

serikat pekerja. Seluruh karyawan wajib tunduk dan patuh dengan hasil yang 

telah disepakati yakni Perjanjian Kerja Bersama PT Bank Central Asia,Tbk 

2016 – 2018. Secara eksplisit dalam perjanjian kerja tersebut mengandung 

keseluruhan norma perundangan baik UUD 45 maupun khususnya Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan serta Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 Mengenai Hak Asasi Manusia. Dinilai dari 

pemberlakuan Perjanjian kerja bersama PT Bank Central Asia,Tbk yang adil 

dan setara berlaku untuk seluruh karyawan dan pihak manajemen perusahaan 

maka secara efektif PT Bank Central Asia,Tbk telah melaksanakan ketentuan 
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perundangan yang berlaku melalui nilai yang terkandung pada perjanjian kerja 

bersama.  

2. Kendala dalam hal pelaksanaan mutasi karyawan yang dilaksanakan 

perusahaan masih menghadapi kendala terutama permasalahan penempatan 

karyawan terkait lokasi cabang yang merupakan sumber permasalahan utama. 

Hal tersebut terjadi karena kesulitan pihak manajemen perusahaan dalam 

pengadaan perekrutan pada lokasi yang berdekatan dengan lokasi cabang 

tersebut. Perekrutan telah dilakukan dan lebih prioritaskan bagi  calon 

karyawan yang berdomisili pada wilayah yang sama, namun hasil kelulusan 

calon karyawan tidak sesuai dengan apa yang diekspektasikan perusahaan. 

Dalam pelaksanakan program mutasi hendaknya dilakukan lebih 

terkoordinasi, karena suatu mutasi yang dilakukan akan menyangkut aktivitas 

lainnya secara berantai. Dari Data primer yang diperoleh melalui hasil 

wawancara menunjukkan masih terdapat perancanaan manajemen yang 

kurang matang yang menyebabkan berpindahnya penempatan karyawan dalam 

waktu relative singkat sehingga menyebabkan karyawan kesulitan dalam hal 

beradaptasi dan belajar pada lokasi penempatan barunya. 

3. Solusi dalam meminimalisasikan kemungkinan konflik yang terjadi akibat 

mutasi karyawan maka perlunya komunikasi yang lebih baik serta 

keterbukaan dalam mekanisme serta rencana perusahaan dalam 

pengembangan dan pembelajaran bagi karyawan.  
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5.2. Keterbatasan 

1. Keterbatasan dalam pengumpulan data primer khususnya karena minimnya 

ketersediaan waktu untuk wawancara mengingat padatnya jadwal pihak 

manajemen perusahaan dan sering tidak berada ditempat karena urusan dinas 

di luar kota. 

2. Keterbatasan waktu dalam penyusunan, mengumpulakan data serta 

menganalisa yang disajikan dalam penelitian ini. 

3. Keterbatasan pengetahuan penulis menuangkan pemikiran dalam bentuk 

tulisan. 

4. Keterbatasan dalam mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan judul 

penelitian ini. 

5.3. Rekomendasi 

1. Bagi PT Bank Central Asia, Tbk Cabang batam, kewajiban perusahaan dalam 

pelaksanaan mutasi karyawan karena kebutuhan perusahaan maupun fasilitas 

mutasi yang disediakan perusahaan hendaknya dilaksanakan lebih 

terkoordinasi dan lebih terbuka dalam hal rencana perusahaan tentang 

pengembangan dan disertai dengan kejelasan mekanisme pelaksanaan serta 

penjelasan lebih detai sehingga bisa mendapatkan pemahaman yang lebih 

objektif dari karyawan atas maksud perusahaan. Mutasi karyawan dengan 

menerbitkan peraturan pelaksana mutasi karayawan secara detail sehingga 

dapat dijadikan parameter dalam pelaksanaan mutasi itu sendiri baik bagi 
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perusahaan maupun karyawan sehingga dengan sendirinya dapat 

meminimalisasi kemungkinan terjadinya konflik. 

2. Serikat pekerja layaknya lebih aktif dalam melakukan fungsinya sebagai 

Penegakan dan pengawasan dalam lingkup perusahaan. Kerja sama antar 

serikat pekerja mutlak dibutuhkan dari semua organisasi serikat pekerja pada 

tubuh perusahaan sehingga setiap organisasi serikat pekerja lebih terarah 

dalam mencapai tujuan organisasi yakni menciptakan keharmonisan dalam 

hubungan kerja. Kerja sama antar serikat pekerja pastinya akan membuahkan 

kekuatan dan pemikiran yang lebih baik bagi serikat pekerja kecil maupun 

serikat pekerja besar dalam hal mediasi, negosiasi kepada pihak manajemen 

perusahaan. Hal mengenai kerja sama tersebut juga akan lebih menciptakan 

keharmonisan pada tubuh serikat pekerja itu sendiri dan akan menghasilkan 

pendistribusian informasi secara efektif khususnya tentang mutasi karyawan. 

3. Bagi penelitian selanjutnya yang memiliki minat meneliti mutasi karyawan 

dapat menggunakan metode penelitian sama dengan menitik beratkan kepada 

Undang-undang serta pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri pada 

perusahaan lain. PT Bank Central Asia,Tbk merupakan perusahaan terbuka 

nasional yang telah mengadopsi dengan baik Undang-Undang ketenaga 

kerjaan serta dikawal oleh Serikat Pekerja aktif dan besar dalam hal 

pengawasan terhadap pelaksanaan dan kepatuhan. Penelitian bisa dilakukan 

terhadap perusahaan swasta yang tidak memiliki Serikat Pekerja sehingga hal 

mengenai mutasi sepenuhnya diatur sepihak oleh peraturan perusahaan atau 

memiliki serikat pekerja yang kurang aktif dalam melakukan fungsi 
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pengawasan sebagai mitra perusahaan serta tidak memiliki perjanjian kerja 

bersama yang baik. 
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