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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBASAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui hubungan variabel 

independen yang terdiri dari kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi dan 

pelatihan terhadap variabel dependen yaitu kinerja pegawai/karyawan. Setelah di 

lakukan penelitian ini didapatkan hasil semua variabel memilik hubungan yang 

signifikan positif terhadap variabel dependen. Faktor atau variabel yang 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan adalah  kepemimpinan, 

lingkungan kerja, kompensasi dan pelatihan. 

1. Signifikansi regresi antara variabel kepemimpinan berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja karyawan, maka hipotesis pertama bisa diterima 

Hasil penelitian ini konsisten atau sesuai dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Imran et al. (2012), Walumbwa et al. (2008), Usman 

(2011), Sundi (2013), Braun et al. (2012), Correa et al. (2005), Rad & 

Yarmohammadian (2016), Ngima & Kyongo (2013), Haider et al. (2015) 

yang memperlihatkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

2. Variabel lingkungan kerja bisa disimpulkan  memiliki pengaruh signifikan 

positif pada kinerja karyawan, maka hipotesis yang kedua dapat diterima. 

Hasil penelitian ini konsisten atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Khan et al.. (2012), Amusa et .al. (2013), Jayawera (2015), Hong et. 

al. (2013), Imlan et al. (2012), Naharudin & Sadegi (2013), Ngima & 

Kyongo (2013), Westerman dan Yamamura (2016) yang menunjukkan 

bahwa lingkungan kerja ada pengaruh signifikan pada kinerja karyawan. 
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3. Variabel kompensasi bisa disimpulkan bahwa kompensasi ada pengaruh 

signifikan positif pada kinerja karyawan maka hipotesis yang ketiga bisa 

diterima. Hasil penelitian ini konsisten yang dilakukan oleh Khan et al. 

(2012), Wekasa & Nyaroo (2013), Hong et al. (2013), Ibrar & Khan 

(2015), Alqudah et al. (2014), Sultana et al. (2012), Asim (2013), Sahzadi 

et al. (2014), Hasan et al. (2013), Gotari et al. (2013) yang menunjukkan 

bahwa kompensasi ada pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

4. Variabel pelatihan bisa disimpulkan bahwa pelatihan ada pengaruh 

signifikan positif pada kinerja karyawan maka hipotesis keempat dapat 

diterima. Hasil penelitian ini konsisten yang dilakukan. oleh Rizwan et  al. 

(2014), Correa et al. (2015), Falola  et al. (2014), Boakye et al. (2014), 

Imran (2013), Sultana et al. (2012), Tahir et al. (2014), Asim (2013), 

Shahzadi. et al. (2014), Kepha et al.. (2014), Hasan et. al. (2013), Hafeez 

(2015) yang menunjukkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

 

5.2 Keterbatasan. 

 Dalam melakukan penelitian ini penulis memiliki keterbatasan sebagai 

berikut : 

1. Kurangnya waktu untuk mengisi kuesioner karena para karyawan sibuk 

dengan pekerjaannya dan mengisi secara tergesa-gesa karena restoran 

Jepang yang dipilih penulis merupakan restoran dengan pelanggan yang 

cukup padat. 
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2. Objek penelitian ini hanya dilakukan di restoran Jepang di Kecamatan 

Lubuk Baja Batam sehingga bisa mengetahui tentang kinerja karyawan 

restoran di Batam saja. Penelitian ini kedepannya lebih bagus jika 

dilakukan pada seluruh restoran Jepang di Batam maupun di kota-kota 

besar lainnya sehingga hasilnya bisa lebih beragam. 

5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan hasil penelitian, maka beberapa 

pertimbangan dalam mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya 

yaitu ; 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian pada restoran 

lainnya tidak hanya di wilayah tertentu agar mendapatkan hasil penelitian 

yang lebih luas dan lebih beragam 

2. Penelitian yang akan diteliti nanti diharapkan dapat menemukan 

pertimbangan dan mengembangkan variabel lain seperti motivasi yang 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

 Dalam hasil penelitian ini telah terbukti adanya pengaruh faktor-faktor 

seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi, dan pelatihan yang ada 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Kedepannya faktor-faktor ini patut lebih 

diperhatikan supaya kinerja karyawan bisa meningkat dan ada pun yang penulis 

sarankan sebagai berikut :  
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1. Kepemimpinan dengan menjadi seorang pemimpin atau leader yang baik 

terhadap karyawan akan menambah semangat karyawan dan merasa di 

perhatikan, maka leader harus memiliki kepemimpinan yang baik agar 

dapat memberikan contoh yang baik 

2. Lingkungan kerja juga sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan, jika 

lingkungan kerja nyaman dan rapi maka karyawan akan senang dan 

merasa nyaman melakukan pekerjaannya dan hal tersebut bisa 

meningkatkan kinerja karyawan. Lingkungan kerja yang nyaman itu 

seperti lingkungan kerja yang dilengkapi fasilitas pendingin ruangan untuk 

mendingikan ruangan karyawan dan pelanggan, cara lain juga bisa 

diberikan kursi yang bagus bagi yang bekerja menggunakan kursi. 

3. Kompensasi, dengan adanya kompensasi dan insentif yang baik akan 

mengubah rasa karyawan kurang puas menjadi puas, jika karyawan puas, 

maka mereka akan melakukan pekerjaan mereka dengan baik, otomatis 

akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. 

4. Pelatihan, dengan adanya pelatihan yang diberikan restoran Jepang kepada 

karyawannya dapat menambah ilmu dan meningkatkan kinerja mereka, 

karena karyawan akan lebih terlatih jika mendapatkan pelatihan dan 

otomatis bisa melayani perusahaan atau pelanggan dengan lebih baik. 
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