
 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat setelah dilakukan analisa data statistik terhadap  

variabel lingkungan kerja, keadilan distributif dan turnover intention adalah 

sebagai berikut : 

1. Persepsi responden mengenai lingkungan kerja, keadilan distributif dan turnover 

intention karyawan PT. Apac Inti Corpora bagian spinning adalah 

a. Lingkungan Kerja : Lingkungan Kerja yang tercipta di PT. Apac Inti Corpora 

mendukung karyawan untuk melakukan pekerjaan. Karyawan dapat bekerja 

dengan baik dan nyaman diruang kerja, sehingga pada akhirnya dapat berdampak 

positif pada kinerja mereka. 

b. Keadilan Distributif : Keadilan Distributif yang tercipta di PT. Apac Inti Corpora 

termasuk dalam kategori adil. segala aspek mengenai keadilan distributif telah 

terdistribusikan secara adil oleh perusahaan kepada para karyawan. 

c. Turnover Intention: Turnover Intentionpada perusahaan PT. Apac Inti Corpora 

tergolong rendah. Karyawan tidak ada keinginan untuk keluar dari perusahaan 

atau pindah ke perusahaan lain. 

 

2. Lingkungan kerja tidak berpengaruh secara signifikan  terhadap niatan 

keluar(turnover intention) karyawan PT. Apac Inti Corpora bagian produksi 

spinning. 

3. Keadilan distributif (distributive justice) berpengaruh negatif dan signifikan 

terhadap niatan keluar (turnover intention) karyawan PT. Apac Inti Corporabagian 

produksi spinning. 

 

4. Lingkungan kerja (environment work) dan keadilan distributif (distributive justice) 

berpengaruh negatif dan signifikanterhadap niatan keluar (turnover intention) 

karyawan PT. Apac Inti Corpora bagian produksi spinning. 

 



 

 

5.2 Saran 

 

1. Lingkungan Kerja di PT. Apac Inti Corpora secara keseluruhan sudah termasuk 

dalam kategori kondusif dan mendukung. Untuk pihak manajemen harus tetap 

mempertahankan kondisi ini, dan perlu ditingkatkan lagi dengan cara 

memperhatikan penerangan diruang kerja karyawan, memperhatikan tentang 

pertukaran udara diruang kerja karyawan, dan lebih giat lagi dalam memberi 

penyuluhan tentang kebersihan lingkungan kerja, penggunaan pelindung kerja 

seperti penutup telinga, masker, topi pada saat karyawan bekerja. 

2. Keadilan Distributif di PT. Apac Inti Corpora secara keseluruhan sudah termasuk 

dalam kategori adil. Untuk pihak manajemen harus tetap mempertahankan kondisi 

ini, dan perlu ditingkatkan lagi dengan cara memperhatikan kepuasan para 

karyawan dengan cara memperhatikan keluh kesah karyawan, imbalan yang di 

dapatkan karyawan berupa upah lembur setiap bulannya, beban kerja yang 

dibebankan oleh karyawan. 

3. Turnover Intention di PT. Apac Inti Corpora secara keseluruhan sudah termasuk 

dalam kategori rendah yang berarti karyawan tidak ada keinginan untuk keluar 

dan pindah ke perusahaan lain. Namun yang perlu diperhatikan adalah point ke 2 

di kuesioner, karyawan merasa bimbang untuk ingin tetap berada di perusahaan 

atau  meninggalkan perusahaan untuk pindah ke perusahaan lain. Keadaan ini 

harus segera menjadi perhatian khusus oleh pihak perusahaan dengan meninjau 

masalah khususnya yang terkait dengan keadaan lingkungan kerja dan 

proporsional keadilan distributif. Lingkungan kerja menjadi faktor penting dalam 

menciptakan kinerja serta loyalitas para karyawan karena mempunyai pengaruh 

langsung pada karyawan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Kondisi 

lingkungan kerja yang baik harus dicapai agar karyawan merasa betah dan 

nyaman di dalam ruangan untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga didapat 

efisiensi yang tinggi . Karyawan yang bekerja dalam lingkungan kerja yang baik 

cenderung untuk meningkat produktivitasnya, tingkat absensi rendah sehingga 

tidak tertarik untuk mencari pekerjaan diluar perusahaan. Maka lingkungan kerja 

yang baik akan menurunkan tingkat niatan keluar karyawan (turnover intention). 

Keadilan juga menjadi faktor kunci dalam mempertahankan loyalitas 

parakaryawan. Karyawan yang merasa mendapat keadilan dalam hal kompensasi 



 

maupun penghargaan akan bersemangat dalam bekerja dan berdampak pada 

peningkatan kehadiran karyawan. Dalam kondisi ini karyawan cenderung tidak 

punya niatan untuk mencari pekerjaan lain atau meninggalkan tempat kerjanya 

sekarang. Semakin tinggi keadilan distributif maka akan menurunkan niatan 

keluar dari perusahaan. 
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