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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

Islamic quality of work life, work family conflict dan sistem 

kompensasi terhadap turnover intention pengrajin di 

Industri Batik Tulis Bakaran Juwana Pati. Responden 

dalam penelitian ini berjumlah 200 pengrajin Industri Batik 

Tulis Bakaran Juwana Pati. Berdasarkan analisis statistik 

yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal 

sebagai berikut:  

1. Hipotesis pertama (H1) diterima. Islamic quality of work 

life (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

turnover intention pengrajin batik, yang berarti hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

kualitas kehidupan kerja karyawan dalam suatu 

organisasi akan menurunkan keinginan seorang 

karyawan untuk mencari alternatif pekerjaan di 

organisasi lain.  

2. Hipotesis kedua (H2) diterima. Work family conflict 

berpegaruh positif dan signifikan terhadap turnover 

intention pengrajin batik, yang berarti hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ketika work family conflict tinggi, 

maka hal ini juga akan meningkatkan terjadinya 

turnover intention.  

3. Hipotesis ketiga (H3) diterima. Sistem kompensasi 

berpengaruh negatif dan signifkan terhadap turnover 

intention pengrajin batik, yang berarti hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin besar kompensasi yang 

diterima, niat untuk keluar dari pekerjaan akan 

berkurang karena karyawan merasa dihargai dengan 

kebutuhannya yang dapat terpenuhi. 

4. Hipotesis keempat (H4) diterima. Islamic quality of work 

life, work family conflict, dan sistem kompensasi 

berpengaruh terhadap turnover intention pengrajin batik, 

yang berarti hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa 

apabila keempat faktor digabung maka indikasi 

terjadinya turnover intention sangat kecil. Semakin 
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tinggi perhatian akan Islamic Quality of Work Life, 

diikuti dengan semakin rendah Work Family Conflict 

atau beban pekerjaan keluarga dan apabila semakin 

tinggi pula kompensasi yang diberikan, maka indikasi 

turnover intention kecil sekali terjadi.   

 

B. Keterbatasan Penelitian  

Meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin, 

namun ternyata penelitian ini masih banyak keterbatasan 

penelitian, meliputi:  

1. Keterbatasan mengenai pemilihan variabel yang diteliti, 

sehingga hasil penelitian ini hanya berfokus pada 

variabel-variabel tersebut.  

2. Keterbatasan waktu, biaya, serta tenaga sehingga 

menjadikan kurang maksimalnya penelitian ini.  

3. Kemampuan menerangkan variabel independen 

terhadap variabel dependen hanya 42,4 % Sedangkan 

sisanya 0,576 atau 57,6% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam peneltitian ini. 

  

C. Saran 

Berdasarkan penelitian di atas, maka saran yang 

diberikan untuk penelitian selanjutnya meliputi: 

1. Pada penelitian berikutnya diharapkan melakukan 

penelitian dengan menggunakan beberapa perusahaan 

dengan menggunakan organisasi pemerintah maupun 

swasta mungkin akan menunjukkan hasil yang berbeda 

dan bisa membuat perbandingan pengurangan 

terjadinya turnover intention pada perubahan. 

2. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat 

memperbanyak jumlah  sampel yang akan digunakan, 

menggunakan analisis data yang berbeda serta 

menambah kontribusi penelitian yang lebih luas. 

Sehingga akan mendekati gambaran hasil yang lebih 

mendekati kondisi yang sebenarnya.  

3. Untuk Industri Batik Tulis Bakaran Juwana Pati agar 

selalu memperhatikan kesejahteraan para pengrajin 

Batik dengan memperhatikan aspek-aspek kecil seperti 

perhatian terhadap kompensasi, mengurangi beban 

kerjanya, ataupun hal lainnya.  
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D. Penutup  

Puji syukur Alhamdulilah penulis panjatkan 

kehadirat Allah Swt., yang telah memberikan hidayah dan 

taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam 

semoga tetap tercurah kepada Baginda Rasulullah Saw. 

yang kita harapkan syafaatnya kelak dihari kiamat.  

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan tesis 

ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam 

penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal 

ini semata-mata merupakan keterbatasan ilmu dan 

kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu penulis 

mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari 

berbagai pihak demi perbaikan yang akan datang untuk 

mencapai kesempurnaan. 

Penulis ucapkan terima kasih atas bimbingan dan 

dorongan dari semua pihak hingga terselesaikannya 

pembahasan dalam tesis ini. Akhir kata  penulis hanya 

berharap semoga tesis ini dapat menambah khasanah 

keilmuan, bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan 

bagi pembaca pada umumnya. Amin Yaa Rabbal Alamin.  

 
 


