
BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan                      

 Setelah melewati seluruh pembahasan dan perhitungan data pada bab-bab 

sebelumnya mengenai hubungan antar variabel gaji, motivasi dan pelatihan kerja 

terhadap kinerja karyawan restoran cepat saji sehingga dapat disimpulkan dampak 

dan hubungan signifikansi antara variabel independen dengan variabel dependen 

pada penelitian ini.  

  Hasil uji dari hipotesis H1 dengan regresi berganda, menyimpukan bahwa 

terdapat pengaruh signifikan antara variabel gaji terhadap kinerja karyawan 

dikarena mempunyai nilai probabilitas yang tidak melebihi 0,05. Hasil dari uji ini 

membuktikan bahwa tingkat gaji yang diberi sesuai dengan peraturan dan 

keahlian dalam bekerja akan diterima oleh karyawan restoran cepat saji yang akan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada restoran cepat saji. 

 Hasil uji dari hipotesis H2 dengan regresi berganda dapat disimpulkan 

bahwa motivasi yang diberi dapat berdampak signifikan terhadap kinerja 

karyawan restoran cepat saji dikarenakan nilai probabilitas tidak lebih dari 0,05. 

Temuan berikut menunjukkan jika motivasi diberikan kepada karyawan restoran 

cepat saji maka akan berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja kerja. 

Motivasi adalah termasuk salah satu cara usaha untuk meningkatkan komitmen 

dan jug kinerja kerja pada karyawan. 
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Hasil dari uji hipotesis H3 dengan regresi berganda menyimpulkan bahwa 

pelatihan yang diberikan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada restoran cepat saji. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa 

pelatihan juga mempunyai dampak yang penting dalam peningkatan kinerja 

karyawan pada restoran cepat saji.  

 

5.2  Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan; 

1. Responden yang terbatas dikarenakan cuma pada karyawan restoran cepat 

saji di Batam saja, oleh sebab itu masih belum dapat memberikan 

pengaruh variabel independen terhadap dependen secara menyeluruh 

apabila penelitian tersebut diteliti di tempat lain dengan karyawan dari 

jenis yang berbeda. 

2. Variabel yang diteliti masih terbatas pada tiga independen. Saran untuk 

penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel lainnya yang bisa 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan seperti bonus dan tunjangan 

(Osibanjo et al,, 2014) dan keterlibatan kerja (Iqbal et al., 2013). 

 

5.3  Rekomendasi 

 Berikut ada sedikit rekomendasi pada penelitian berikut sehingga dapat 

menjadi pertimbangan untuk manajamen restoran cepat saji adalah sebagai 

berikut: 
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1) Gaji merupakan faktor yang sangat berdampak pada kinerja karyawan 

restoran cepat saji. Agar bisa meningkatkan kinerja karyawan pada 

restoran cepat saji maka perusahaan harus memberlakukan sistem bonus 

dan tunjangan agar karyawan lebih semangat bekerja demi mencapai target 

tersebut bukan saja bergantung pada gaji. 

2) Motivasi juga berdampak signifikan terhadap kinerja karyawan, oleh 

sebab itu manager ataupun atasan pada restoran cepat saji diharapkan 

dapat memberikan lebih banyak motivasi maupun dukungan sehingga 

dapat meningkatkan semangat dari pada karyawan restoran cepat saji 

untuk bekerja lebih maksimal dan dapat meningkatkan kinerja karyawan 

pada restoran cepat saji. 

3) Pelatihan kerja yang efektif diberikan juga memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada restoran cepat saji. Pelatihan 

yang bagus dan benar juga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

karyawan. Dan pelatihan juga dapat meningkatkan keamanan dan 

kepuasan kerja, sehingga karyawan yang merasa puas dapat lebih 

semangat bekerja dan dapat juga meningkatkan kinerja karyawan pada 

restoran cepat saji. 
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