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BAB V 

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN 

PENELITIAN 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumnya dalam penelitian 

ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pada hipotesis pertama dikemukakan bahwa career procedural justice tidak 

berpengaruh terhadap IT professional turnover intention. Akan tetapi disisi 

lain dengan adanya IT professional engagement, career procedural justice 

memiliki kontribusi terhadap IT professional turnover intention. Ketika para 

profesional IT mempersepsikan bahwa prosedur-prosedur karir yang ada telah 

memenuhi aspek-aspek keadilan maka akan membentuk suatu reaksi positif 

dari para profesional IT yang akan memperkuat rasa keterikatan mereka 

terhadap pekerjaan maupun organisasi. Semakin kuat rasa keterikatan para 

profesional IT terhadap pekerjaan maupun organisasi akan berdampak pada 

semakin rendahnya keinginan para profesional IT untuk pindah ataupun 

keluar dari pekerjaan mereka saat ini. 

2. Pada hipotesis kedua dikemukakan bahwa career distributive justice tidak 

berpengaruh terhadap IT professional turnover intention. Akan tetapi disisi 

lain dengan adanya IT professional engagement, career distributive justice 

memiliki kontribusi terhadap tingkat IT professional turnover intention. 
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Ketika profesional IT mempersepsikan bahwa alokasi karir dalam organisasi 

telah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, maka akan terbentuk suatu 

kepercayaan dan rasa nyaman terhadap pekerjaan maupun organisasi yang 

berdampak pada semakin kuatnya rasa keterikatan (engagement) profesional 

IT. Semakin kuat rasa keterikatan (engagement) para profesional IT dari 

persepsi keadilan atas pendistribusian karir, maka akan mendorong 

terbentuknya perilaku para profesional IT untuk tetap bertahan pada pekerjaan 

mereka saat ini. 

3. Pada hipotesis ketiga dijelaskan bahwa career procedural justice berpengaruh 

positif terhadap IT professional engagement. Ketika dalam suatu organisasi 

terdapat prosedur-prosedur karir yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan 

untuk semua anggota yang ada, maka akan terbentuk suatu rasa kepercayaan 

dan rasa nyaman kepada organisasi yang akan berdampak pada semakin 

kuatnya rasa keterikatan anggota kepada organisasi. Kondisi tersebut akan 

terwujud apabila terciptanya persepsi positif akan keadilan prosedur-prosedur 

kesejahteraan dalam organisasi terutama terkait dengan prosedur-prosedur 

karir. 

4. Pada hipotesis keempat dijelaskan bahwa distributive justice career 

berpengaruh positif terhadap IT professional engagement. Kondisi ini terentuk 

dari persepsi para  IT professional yang menganggap bahwa pendistribusian 

atau alokasi karir yang ada ditempat kerja mereka telah memenuhi aspek-

aspek keadilan yang berlaku secara sama untuk semua karyawan yang ada. 
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Atas dasar persepsi keadilan tersebut mendorong terbentuknya keterikatan 

yang kuat dari para IT professional kepada pekerjaan ataupun tempat kerja 

mereka. Dalam hal ini, karyawan akan cenderung membandingkan input yang 

diberikan dengan output yang diterima dengan karyawan lainnya. Ketika input 

yang diberikan dan output yang diterima di rasa seimbang, maka akan muncul 

perilaku dari karyawan kepada organisasi yang akan berdampak pada 

peningkatan produktifitas. Dan sealiknya ketika output yang diterima tidak 

sebanding dengan input yang diberikan, maka akan membentuk suatu reaksi 

para karyawan yang dapat merugikan organisasi. 

5. Pada hipotesis kelima dikemukakan bahwa IT professional engagement 

berpengaruh negatif terhadap IT professional turnover intention. Hasil 

tersebut dijelaskan dengan kondisi ketika semakin kuatnya rasa keterikatan 

karyawan terhadap organisasi, maka akan menghasilkan dampak positif bagi 

organisasi yang akan meminimalisir risiko munculnya perilaku karyawan 

dalam melakukan tindakan-tindakan negatif yang dapat merugikan organisasi 

seperti: karyawan bekerja tidak efektif dan efisien, tidak menunjukkan 

komitmen penuh terhadap pekerjaannya, tidak tertarik untuk melakukan 

perubahan organisasi, melakukan tindak kecurangan, maupun keinginan untuk 

meninggalkan organisasi. 

6. Pada hipotesis keenam dikemukakan  bahwa IT professional engagement 

menjadi pemediasi pengaruh procedural justice career terhadap IT 

professional turnover intention. Dalam hal ini, ketika persepsi karyawan akan 
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keadilan atas prosedur-prosedur karir disuatu organisasi semakin tinggi maka 

akan terbentuk suatu rasa keterikatan yang kuat dari perasaan, keyakinan, dan 

energi positif karyawan kepada organisasi yang berdampak pada rendahnya 

keinginan untuk pindah dari pekerjaan ataupun tempat kerja saat ini. 

7. Pada hipotesis ketujuh dikemukakan  bahwa IT professional engagement 

menjadi pemediasi pengaruh career distributive justice terhadap IT 

professional turnover intention. Ketika para IT professional mempersepsikan 

keadilan alokasi karir pada organisasi mereka semakin tinggi, maka 

cenderung akan berdampak pada semakin kuatnya rasa keterikatan para IT 

professional terhadap pekerjaan maupun organisasi mereka. Kondisi tersebut 

tentunya akan berdampak pada semakin rendahnya keinginan para IT 

professional untuk berpindah atau keluar dari organisasi. 

8. Dari hasil uji Godness of Fit dijelaskan bahwa indeks Chi-Square dan 

Significance Probability menunjukkan tingkat penerimaan unfit dikarenakan 

angka yang dihasilkan masih belum memenuhi kriteria cut-off value. 

Selanjutnya indeks GFI dan AGFI menunjukkan terdapat tingkat penerimaan 

marginal fit dikarenakan angka yang dihasilkan mendekati kriteria cut-off 

value. Sedangkan pada indeks RMSEA, CMIN/DF, CFI dan TLI  menujukkan 

bahwa tingkat penerimaan dapat dikategorikan baik atau good fit dikarenakan 

memenuhi angka cut-off value yang telah ditentukan. Berdasarkan hasil uji 

goodness of fit tersebut menunjukkan bahwa model diterima atas dasar 

beberapa kriteria yang berada pada kategori good fit. 
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B. Saran 

1. Bagi Organisasi 

Dari pembahasan sebelumnya, diperoleh beberapa fenomena yang 

menunjukkan bahwa turnover intention sangat penting untuk diperhatikan 

oleh para pemangku keputusan dalam sebuah organisasi. Hal ini membuktikan 

dengan semakin tingginya tingkat keinginan untuk berpindah atau keluar dari 

pekerjaan oleh para karyawan strategis, maka akan membawa dampak negatif 

bagi suatu organisasi terlebih pada membengkaknya biaya yang akan 

dikeluarkan organisasi untuk melakukan perekrutan kembali. Oleh karena itu, 

sangat penting bagi para pimpinan untuk memahami faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi keinginan para karyawan untuk tetap bertahan dalam 

organisasi sehingga dapat dibuat strategi-strategi lebih lanjut guna 

meminimalisir terjadinya turnover intention. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dilakukannya pengembangan 

terhadap variabel-variabel penelitian guna mendapatkan hasil yang lebih 

inovatif dengan tidak terpaku pada responden yang sama. Selain itu juga, 

diharapkan penelitian selanjutnya bisa menerapkan ataupun mengembangkan 

model penelitian saat ini dengan mensinergiskan isu-isu atau fenomena nyata 

yang terjadi atas perkembangan lingkungan bisnis saat ini. 
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C. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini masih memiliki banyak keterbatasan, dimana pada penelitian 

selanjutnya diharapkan dilakukan perbaikan ataupun pengembangan guna 

mendapatkan hasil yang lebih baik dari saat ini. Berikut beberapa keterbatasan 

dalam penelitian ini: 

1. IT professional sebagai responden yang digunakan dalam penelitian masih 

mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, jumlah responden 

yang didapatkan hanya sebanyak 135 orang responden. 

2. Dari hasil pengujian Goodness of Fit, indeks Chi-Square masih tergolong 

kriteria tingkat penerimaan unfit. Indeks Significancy Probability, GFI dan 

AGFI masih tergolong kriteria tingkat penerimaan marginal fit. Sedangkan 

untuk indeks RMSEA, CMIN/DF, TLI dan CFI telah memenuhi kriteria 

tingkat penerimaan yang baik atau good fit. 

 

 


