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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa  

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kualitas kehidupan kerja pada frontliner PT. Giordano yang termasuk ke 

dalam area Taufik sebagian besar masuk ke dalam kategori sedang (50,0%), 

kelompok sangat rendah dan kelompok rendah memiliki presentase yang 

sama yaitu sebesar 10,9% sementara sebesar 23,9% berada dalam kelompok 

tinggi dan 4,3% masuk ke dalam kelompok sangat tinggi. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebagian besar frontliner PT. Giordano Indonesia yang 

masuk ke dalam area Taufik berpikir bahwa keadaan perusahaan cukup 

menyenangkan sehingga mereka merasa mampu untuk memenuhi 

kebutuhan yang penting melalui organisasi. Pada penelitian ini tidak 

ditemukan hubungan yang signifikan antara kualitas kehidupan kerja 

dengan jenis kelamin, jabatan, masa kerja, status marital dan status 

pendidikan. 

2. Sama seperti kualitas kehidupan kerja, intensi Keluar Kerja pada frontliner 

PT. Giordano Indonesia yang termasuk pada area taufik juga sebagian besar 

berada dalam kelompok sedang yaitu sebesar 34,8%. Kelompok sangat 

rendah memiliki presentase sebesar 6,5%, kelompok rendah dan tinggi 

memiliki presentase yang sama yaitu sebesar 28,3% dan kelompok sangat 

tinggi memiliki presentase terkecil yaitu sebesar 2,2%. Hal ini menunjukkan 

bahwa kecenderungan atau niat frontliner PT. Giordano Indonesia yang 

termasuk ke dalam area Taufik untuk meninggalkan PT. Giordano Indonesia 

dalam rentang waktu tahun 2013 sebagian besar berada dalam kelompok 

sedang. Pada penelitian ini tidak ditemukan hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin, jabatan, masa kerja, dan status pendidikan dengan 

intensi keluar kerja. Hubungan yang signifikan ditemukan antara status 

marital dengan intensi keluar kerja. 
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3.  Kualitas kehidupan kerja dan intensi keluar kerja pada frontliner PT. 

Giordano Indonesia pada area Taufik memiliki hubungan yang bernilai 

negatif yang berarti semakin tinggi kualitas kehidupan kerja maka akan 

semakin rendah intensi keluar kerja yang dimiliki forntliner dan sebaliknya 

semakin rendah kualitas kehidupan kerja yang dirasakan oleh frontliner 

akan semakin tinggi intensi keluar kerja yang dimilikinya. Meskipun arah 

hubungan yang bernilai negatif sesuai dengan penelitian-penelitian lain, 

namun nilai korelasi yang kecil menunjukkan bahwa pada penelitian ini 

kualitas kehidupan kerja dan intensi keluar kerja memiliki hubungan yang 

lemah sehingga disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara kualitas kehidupan kerja dengan intensi 

keluar kerja.  

4. Intensi keluar kerja dalam penelitian ini hanya dapat dijelaskan sebesar 

3,34% oleh kualitas kehidupan kerja sementara sisanya sebesar 96,66% 

dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. 

 

B. Saran 

1. Frontliner 

Para frontliner perlu untuk lebih mencari tahu berbagai komponen kualitas 

kehidupan kerja yang seharusnya dimiliki oleh karyawan sehingga karyawan akan 

mengetahui berbagai hak pekerja yang telah diberikan oleh perusahaan maupun 

yang belum diberikan oleh perusahaan. Mengetahui komponen kualitas kehidupan 

kerja akan meningkatkan rasa nyaman karyawan untuk bekerja karena kualitas 

kehidupan kerja pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 

karyawan yang pada akhirnya akan membuat karyawan merasa lebih betah untuk 

bekerja diperusahaan dalam waktu yang lama. 

 

2. Perusahaan 

Meskipun penelitian ini menunjukkan intensi keluar kerja pada frontliner 

berada pada tingkat sedang dan tidak ada hubungan yang signifikan antara 

kualitas kehidupan kerja dengan intensi keluar kerja, namun sesuai dengan yang 
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diungkapkan oleh Ajzen (1991) intensi bersifat tidak tetap sehingga perusahaan 

tetap harus memberikan perhatian lebih terhadap kualitas kehidupan kerja 

frontliner sehingga intensi keluar kerja dari frontliner akan berkurang. Perhatian 

lebih yang diberikan oleh perusahaan dapat berupa penambahan pelatihan 

keterampilan bagi karyawan dan membuat waktu kerja yang lebih fleksibel 

terutama untuk kepentingan yang mendesak. Pelatihan kepemimpinan untuk 

kepala toko juga perlu diberikan agar kepala toko dapat memiliki pribadi yang 

baik sehingga dapat memimpin bawahannya dengan baik karena sesuai dengan 

hasil wawancara dengan Eka (data dapat dilihat di lampiran 7 S5P3J1)  perilaku 

kelapa toko yang tidak menyenangkan menjadi salah satu alasan karyawan 

mengundurkan diri. Selain itu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk 

mengurangi tingkat keluarnya karyawan seperti adanya bonus-bonus selain bonus 

tahunan hendaknya dipertahankan karena cukup berhasil menekan tingkat 

turnover pada karyawan. berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa staf toko 

(data dapat dilihat di lampiran 7 S2P2J1), diketahui bahwa rasa bosan menjadi 

salah satu alasan karyawan mengundurkan diri maka dari itu perusahaan 

diharapkan dapat memberikan inovasi-inovasi untuk menciptakan lingkungan 

kerja yang lebih menyenangkan maupun memberikan jenis pekerjaan yang lebih 

bervariasi bagi karyawan toko sehingga karyawan akan terhindar dari rasa bosan. 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Egi pada tanggal 7 Desember 

2013 (data dapat dilihat di lampiran 7 S4P3J2) perusahaan juga dapat memberikan 

pelatihan berbahasa Inggris pada frontliner karena masih ada beberapa frontliner 

yang tidak bisa berbahasa Inggris, dengan diberikannya pelatihan diharapkan akan 

mendukung frontliner untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi 

pelanggan. 

 

3. Jurusan Psikologi 

Disarankan pada pihak jurusan untuk lebih banyak menyediakan jurnal-

jurnal dan kajian pustaka lain mengenai kualitas kehidupan kerja untuk 

memudahkan peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai 

kualitas kehidupan kerja. 
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4.  Peneliti selanjutnya 

a. Kualitas kehidupan kerja memiliki cakupan yang sangat luas sehingga pada 

penelitian selanjutnya hendaknya menambahkan faktor-faktor kualitas 

kehidupan kerja yang lainnya seperti budaya organisasi, lingkungan dan 

rekan kerja , dan faktor lainnya  yang dapat memengaruhi intensi keluar 

kerja.  

b. Pada penelitian ini kualitas kehidupan kerja memang mencakup banyak 

aspek namun tidak terlalu mendetail karena pertanyaan yang mendetail akan 

mengakibatkan jumlah pertanyaan menjadi banyak yang dikhawatirkan 

membuat bias lebih besar karena responden bisa merasa bosan dalam 

menjawab pertanyaan. 

c. Sistem kerja di PT. Giordano tidak memungkinkan responden mengerjakan 

instrumen penelitian dalam waktu yang bersaman sehingga kemungkinan 

terjadi bias tinggi. Oleh karena itu hendaknya peneliti selanjutnya 

mempertimbangkan hal ini sehingga dapat digunakan cara lain untuk 

pengumpulan data. 

d. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, bagi 

peneliti selanjutnya ada baiknya untuk menggunakan mix method sehingga 

selain dapat memberikan generalisasi juga dapat menggali lebih dalam 

hubungan diantara kedua variabel ini . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


