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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

antara organizational citizenship behaviour, organizational justice, dan 

transformational leadership terhadap turnover intention dengan organizational 

commitment sebagai mediasi pada hotel bintang 4 di Kota Batam. Dari hasil 

pembahasan dari bab-bab sebelumnya, H1, H2 dan H3 penelitan dapat diterima, 

dan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bila seorang karyawan hotel memiliki sikap perilaku kewarganegaraan 

yang baik, serta mampu berkomitmen dengan baik didalam perusahaan. 

Maka akan berdampak dalam mengurangi niat karyawan dalam 

meninggalkan perusahaan (turnover intention). 

2. Jika keadilan yang diciptakan didalam lingkungan kerja bersifat 

kondusif/adil, serta karyawan hotel mampu berkomitmen dengan baik 

didalam perusahaan. Maka akan berdampak dalam mengurangi niat 

karyawan dalam meninggalkan perusahaan (turnover intention). 

3. Gaya kepemimpinan atau atasan yang bersifat transformasional, serta 

didukung dengan karyawan hotel yang mampu berkomitmen dengan 

baik didalam perusahaan akan mengurangi niat karyawan dalam 

meninggalkan perusahaan (turnover intention). 
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5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dari penelitian ini berupa sampel penelitian masih 

terbatas hanya pada wilayah Lubuk Baja di Kota Batam, sehingga untuk penelitian 

kedepannya diharapkan mampu menambahkan sampel selain di wilayah Lubuk 

Baja untuk membuat penelitian yang lebih bervariasi. Serta hasil uji R square dari 

variabel organizational commitment dan turnover intention yaitu sebesar 31.8%, 

dan 8.3% dimana masih terdapat variabel lain yang tidak diteliti didalam penelitian 

ini. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan agar menambahkan variabel lain yang 

belum terdapat pada penelitian ini, seperti; job satisfaction, employee engagement, 

corporate social responsibility, leader-member exchange dan organizational 

learning culture. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian serta kesimpulan yang telah dibahas 

sebelumnya, terdapat beberapa rekomendasi dari penulis sebagai berikut:  

1 Bagi perusahaan perhotelan bintang 4 untuk terus mengembangkan serta 

meningkatkan kualitas perilaku kewarganegaraan organisasi (seperti contoh: 

karyawan yang mampu melakukan usaha lebih tanpa harus disuruh terlebih 

dahulu, karyawan yang mampu menyemangati teman-teman kerjanya) karena 

dengan bertumbuhnya perilaku kewarganegaraan organisasi didalam 

perusahaan, dan didukung dengan komitmen organisasi yang baik maka akan 

mengurangi niat karyawan dalam meninggalkan perusahaan. 
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2 Perusahaan harus tetap menjaga lingkungan kerja agar tetap aman dan kondusif, 

karena dengan keadilan organisasi yang baik serta karyawan yang berkomitmen 

terhadap organisasinya maka akan berdampak dalam mengurangi niat karyawan 

tersebut dalam meninggalkan perusahaan. 

3 Perusahaan dapat menerapkan sistem kepemimpinan transformasional, seperti 

kepemimpinan yang dapat mendukung, memberi semangat kepada karyawan-

karyawannya, serta mampu memposisikan karyawannya sebagai prioritas 

utama melebihi kepentingan lainnya. Sehingga dapat mengurangi niat dari 

karyawan untuk mengundurkan diri. 

4 Bagi para peneliti selanjutnya diharapkan agar menambahkan variabel lain yang 

belum terdapat pada penelitian ini, seperti; job satisfaction, employee 

engagement, corporate social responsibility, leader-member exchange dan 

organizational learning culture.  
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