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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1  Kesimpulan  

Pada bagian akhir dari skripsi ini penulis akan menjelaskan hasil analisis 

dari uji yang telah dilakukan dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Pada 

bagian kesimpulan ini terdapat penjelasan mengenai hasil uji hipotesis dari semua 

variabel yang ada. Berdasarkan hasil uji hipotesis dari semua variable, terdapat 3 

variabel yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen 

dan 1 variabel yang memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap variabel 

dependen. Dibawah ini merupakan hasil kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut :   

Hasil pengujian H1 dengan regresi berganda dapat disimpulkan bahwa 

kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. Kemudian 

hasil dari pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakuakan oleh 

Hosseinipour et al., (2013), Gross et al., (2015), Idrus et al., (2015), Gachunga et 

al., (2014), Edirisooriyaa et al., (2014). 

Hasil pengujian H2 dengan regresi berganda dapat disimpulkan bahwa 

penghargaan berpengaruh signifikan negatif terhadap kinerja karyawan. 

Kemudian hasil dari pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Njagi et al., (2013), Edirisooriyaa et al., (2014), Mamdani et al., (2016), 

Alkahsawneh et al., (2014), Gachunga et al., (2014). 

Hasil pengujian H3 dengan regresi berganda dapat disimpulkan bahwa 

penilaian prestasi kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan. 
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Kemudian hasil dari pengujian ini konsisten dengan penelitian yang dilakuakan 

oleh Messah et al., (2011), Qurat-ul-ain et al., (2013), Malihe et al., (2012), 

Mwema et al., (2014), Khan et al., (2017). 

5.2.  Keterbatasan  

Keterbatasan merupakan salah satu hal yang pasti akan ditemukan saat 

melakukan penelitian, sehingga pada keterbatasan ini akan menjadi sebuah 

pengalaman yang berharga bagi penulis. Pada penelitian ini memiliki keterbatasan 

sebagai berikut :  

1. Hasil pengujian dari adjusted R2 dari penelitian ini adalah 0,576 (57,6%). 

Dapat diartikan bahwa 57,6% dari variabel kinerja karyawan dapat 

dijelaskan oleh variabel gaji, penghargaan, penilaian prestasi kerja dan 

kompensasi. Kemudian 42,4% sisanya dapat dijelaskan oleh variabel lain 

seperti Pelatihan (Elnaga et al., 2013) dan Perekrutan (Kepha et al., 2012) 

5.4  Rekomendasi  

Dari hasil penelitian serta pembahasan ini, maka dapat diberikan 

rekomendasi untuk menejemen perusahaan Honda Motor Batam, yaitu :  

1. Kompensasi, perusahaan harus mengeluarkan biaya dengan harapan 

perusahaan akan memperoleh imbalan dari kinerja karyawan. Dengan 

sistem kompensasi tidak langsung (tunjangan hari raya, tunjangan hari tua, 

asuransi, dan lain-lain) dan kompensasi langsung (upah/gaji, 

bonus/insentif, tunjangan jabatan, dan lain-lain) yang bagus, maka hal itu 

akan membuat karyawan lebih giat dalam bekerja, aman dan sejahtera 

dalam bekerja pada perusahaan tersebut, sehingga hal tersebut akan 
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menimbulkan semangat kerja lebih oleh karyawan karena apa yang telah 

diberikan perusahaan dirasa sudah sesuai yang diharapkan karyawan.  

2. Penghargaan, dengan sistem penghargaan yang baik sesuai dengan apa 

yang telah dicapai karyawan, baik penghargaan tersebut berupa uang 

secara langsung seperti upah, gaji insentif, bonus atau berupa ganjaran 

seperti jam kerja yang luwes, fasilitas kantor, penempatan di kantor bagus. 

Hal tersebut dapat memicu semangat tersendiri bagi karyawan dalam 

melakukan pekerjaan. Sehingga karyawan beranggapan bahwa hasil dari 

pekerjaan yang telah mereka lakukan melampaui batas atau memiliki 

keunggulan tersendiri itu lebih dihargai oleh perusahaan.   

3. Penilaian prestasi kerja, dengan melakukan penilaian prestasi kerja dalam 

jangka waktu satu atau dua minggu sekali dan kemudian dilanjutkan pada 

akhir bulan, hal tersebut akan memicu karyawan untuk bekerja lebih keras 

lagi untuk hasil yang lebih bagus. Kemudian akan tanpa disadari timbul 

sebuah persaingan secara sehat dengan perusahaan sebagai juri pada 

persaingan tersebut. 
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