
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan terhadap proses 

pemutusan hubungan kerja yang dilakukan CV. Purnama Tirtatex maka penulis 

dapat menyimpulkan : 

1. Proses pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh CV. 

Purnama Tirtatex telah berjalan dengan cukup baik, walaupun masih adanya 

sedikit hambatan, namun hambatan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku. 

2. Proses pemutusan hubungan kerja yang dilakukan CV. Purnama Tirtatex 

mempunyai dasar hukum yang kuat seperti : 

1. Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Pemutusan 

Hubungan Kerja. 

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 

3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2000 tentang Serikat Kerja. 

4. Keputusan Menteri Tenaga kerja Republik Indonesia No. Kep-

150/Men/2000 tentang penyelesaian PHK, penetapan uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan pengganti kerugian dari perusahaan. 



5. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. Kep-

171/Men/2000 tentang penyelesaian PHK, penetapan uang pesangon, uang 

penghargaan masa kerja dan pengganti kerugian dari perusahaan. 

6. Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh serikat pekerja dengan pihak 

perusahaan. 

3. Alasan-alasan yang menjadi dasar pemutusan hubungan kerja di CV. Purnama 

Tirtatex lebih sering dikarenakan terjadinya pernikahan antara sesama pekerja 

di  CV. Purnama Tirtatex yang mengharuskan salah satunya mengundurkan 

diri dan sebagian dikarenakan pekerja telah mencapai Masa Purna Karya 

(pensiun). 

4. Dalam proses pemutusan hubungan kerja di CV. Purnama Tirtatex 

menimbulkan dampak untuk pekerja dimana pekerja yang terkena PHK 

kehilangan pekerjaan sehingga penghasilan untuk mencukupi kebutuhan 

pribadi dan keluarganya berkurang sedangkan dampak untuk perusahaan 

adalah karena pemberhentian karyawan memerlukan dana yang cukup besar 

diantaranya untuk membayar pensiun atau pesangon karyawan dan untuk 

membayar tunjangan-tunjangan lainnya. Begitu juga pada saat penarikan 

kembali karyawan, perusahaan pun mengeluarkan dan yang cukup besar untuk 

pembayaran kompensasi dan pengembangan karyawan. 

 

 

 

 



5.2  Saran 

Dengan tidak bermaksud untuk melangkahi wewenang perusahaan dan 

dengan pengetahuan penulis yang terbatas, penulis akan mencoba memberikan 

saran-saran yang berkaitan dengan proses pemutusan hubungan kerja. 

1. Untuk mengurangi masalah perselisihan yang terjadi antara pekerja dan 

perusahaan, apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh perusahaan 

karena alasan apapun, sebaiknya perusahaan lebih bersifat terbuka terhadap 

karyawannya. Artinya perusahaan harus dapat membina hubungan kerja yang 

harmonis, serasi dan terbuka agar terciptanya suasana kerja yang baik, 

sehingga apabila PHK dilakukan dalam bentuk apapun karyawan akan 

menerima dengan baik. 

2. Sebaiknya PHK yang dilakukan berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan 

Undang-Undang yang berlaku, dimana hak dan kewajiban masing-masing 

pihak tertera di dalamnya, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. 

3. Sebaiknya perusahaan memberikan tunjangan atau bahkan pelatihan untuk 

menciptakan lapangan kerja sendiri bagi karyawan yang akan di PHK, 

sehingga pekerja yang akan di PHK mempunyai pegangan setelah mereka 

resmi di PHK dari perusahaan dan mengurangi pengangguran. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


