
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Menjelaskan secara terperinci faktor lain yang mempengaruhi Employee 

Engagement dalam performa organisasi perhotelan seperti pemberdayaan 

karyawan, delegasi dan motivasi. Objek penelitian dilakukan pada karyawan-

karyawan yang bekerja di beberapa hotel klasifikasi bintang dua dan bintang tiga 

yang ada di kota Batam, Indonesia. Ada beberapa masalah yang membahas 

tentang fungsi keterikatan karyawan terhadap performa organisasi, karena itu 

penulis mengambil simpulan sebagai berikut : 

1. Hasil uji signifikasi menunjukkan hasil uji t tuntuk masing-masing variabel. 

Variabel pemberdayaan karyawan dengan signifikasi sebesar 0,000 dimana 

0,000 < 0,05 dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H1 terdapat 

pengaruh secara signifikan positif terhadap performa organisasi. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Ochola et al. 

(2016), Khattak et al. (2011), Dabo dan Ndan (2018), Amayi et al. (2016), 

Larbi dan Asma (2016), Suresh dan Jaleel (2015) dan Victoria dan Gideon 

(2017). 

2. Variabel delegasi dengan signifikasi sebesar 0,000 dimana 0,000 < 0,05 

dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat pengaruh secara 

signifikan positif  terhadap performa organisasi. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuria et al. (2016), Larbi dan Asma 

(2016), Jammal et al. (2015) dan Kombo et al. (2014). 
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3. Variabel motivasi dengan signifikasi sebesar 0,045 dimana 0,045 < 0,05 

dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa H3 terdapat pengaruh 

secara signifikan positif terhadap performa organisasi. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Varma (2017), Adeola dan 

Adebiyi (2016), Onanda (2015), Nizam dan Shah (2015), Muogbo (2013) dan 

Akinola et al. (2014). 

4. Pada hasil tabel ANOVA ditunjukkan hasil uji F  sebesar 260,168 dengan 

signifikasi sebesar 0,000 dimana 0,000 < 0,05 dengan demikian dapat diambil 

kesimpulan H1, H2 dan H3 diterima. Artinya, variabel pemberdayaan 

karyawan, delegasi dan motivasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

performa organisasi. 

5.2 Keterbatasan 

Ditemukan  keterbatasan yang membuat penelitian ini tidak sempurna 

yaitu : 

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup yang sempit 

karena hanya meneliti lima hotel dari jumlah ratusan hotel yang ada di 

kota Batam, sehingga penelitian ini tidak dapat mencakup semua performa 

organisasi hotel yang ada di kota Batam.   

2. Pada penelitian ini hanya di lakukan pada beberapa tempat saja yang 

seperi D’Merlion Hotel, GGI Hotel, Hans Inn, Fresh One Hotel dan Biz 

Hotel karena keterbatasan biaya dan waktu. 
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5.3 Rekomendasi 

Ditinjau dari simpulan di atas, penulis memberikan saran yang 

menganjurkan bagi penelitian selanjutnya yaitu : 

1. Perusahaan sebaiknya menggunakan pemberdayaan karyawan secara baik dan 

benar dengan melibatkan partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan  

perencanaan perkembangan hotel. 

2. Perusahaan sebaiknya memberikan kepercayaan dan wewenang yang tepat 

sesuai dengan struktur organisasi kepada karyawan untuk menyelesaikan 

pekerjaan secara efisien dan efektif.  

3. Perusahan sebaiknya meberikan motivasi kepada karyawan seperti 

memberikan reward kepada karyawan yang berprestasi dalam bentuk promosi 

jabatan, bonus gaji maupun insentif. Perusahaan juga dapat menyelenggarakan 

seminar yang memotivasi karyawan. 

Untuk keperluan akademis sebaiknya dilakukan penelitian ini dengan variabel 
lain, beserta instrument dan objek penelitian yang  berbeda. 
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