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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan                      

 Setelah melihat hasil uju signifikansi antara variabel lingkungan kerja, 

keterlibatan kerja, kepuasan kerja dan kompensasi terhadap komitmen organisasi 

maka penulis menyimpulkan hubungan antara variabel independen dengan 

dependen yang diteliti pada sebanyak 393 karyawan perusahaan manufaktur di 

Batam.  

  Hasil uji hipotesis H1 menunjukkan terdapat hubungan signifikan positif 

antara lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi. Hal ini berarti bahwa 

kondisi lingkungan kerja perusahaan manufaktur yang aman, nyaman dan teratur 

akan meningkatkan komitmen karyawan terhadap perusahaan tersebut. Hasil 

temuan ini konsisten dengan temuan dari penelitian dari Danish dan Munir 

(2011), Abdullah dan Ramay (2012) dan Nguyen et al. (2014). 

Hasil uji hipotesis H2 menunjukkan terdapat hubungan signifikan positif 

antara keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasi. Temuan ini menunjukkan 

bahwa tingkat keterlibatan kerja yang tinggi dari karyawan perusahaan 

manufaktur mempunyai hubungan yang signifikan dengan komitmen karyawan. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Ekmekçi (2011), Iqbal et al., (2011) dan 

Abdallah et al., (2017) 

Hasil uji hipotesis H3 menunjukkan tidak terdapat hubungan signifikan 

antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Temuan ini menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap tingkat komitmen yang 
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diberikan oleh karyawan perusahaan manufaktur dalam pekerjaannya. Hasil 

penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian dari Nawab dan Bhatti (2011), 

Lumley et al., (2011), Mohammed dan Eleswed (2013), Jandaghi et al., (2011), 

Azeem (2010), Malik et al. (2010) dan Akpan (2013). 

 Hasil uji hipotesis H4 didapatkan kesimpulan bahwa dalam penelitian ini 

variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi karena 

nilai signifikansi lebih rendah dari 0,05. Temuan ini menunjukkan bahwa 

kompensasi yang sesuai standar pengupahan pada perusahaan manufaktur serta 

penerapan undang undang tenaga kerja berkaitan dengan kompensasi berdampak 

signifikan pada tingkat komitmen organisasi dari karyawan terhadap perusahaan 

manufaktur. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Nawab dan 

Bhatti (2011), Iqbal et al., (2013), Nguyen et al. (2014). 

 

5.2  Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan; 

1. Jumlah responden yang terbatas hanya pada 393 responden yang 

merupakan karyawan yang bekerja pada lima perusahaan manufaktur di 

Kawasan Industri Batamindo, Batam. Sehingga hasil penelitian ini belum 

bisa dijadikan patokan utama mengenai hubungan antar variabel 

independen dengan komitmen organisasi. Hasil penelitian yang berbeda 

bisa saja terjadi bila penelitian sejenis dilakukan pada responden di kota 

lain dan dengan karyawan dari jenis industri yang berbeda pula sebagai 

respondennya. 
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2. Variabel yang diteliti masih terbatas pada empat variabel independen saja. 

Saran untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel - variabel 

lain yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi seperti management 

support (Emhan, 2012) dan kepemimpinan (Nawab & Bhatti, 2011). 

Dukungan dari manajemen perusahaan manufaktur diharapkan dapat 

meningkatkan komitmen kerja yang tinggi pada perusahaan manufaktur di 

Batam 

3. Nilai koefisien deteminasi yang hanya 41,4% menunjukkan masih rendah 

pengaruh independen terhadap dependen dalam penelitian ini. Dan sisanya 

di tunjukkan oleh 58,6% dari variabel lain yang tidak di teliti oleh penulis 

namun ikut termasuk dalam jurnal pendukung yang digunakan penulis, 

seperti dukungan manajer, semangat tim, pengembangan karir, keamanan 

kerja, partisipasi, kepemimpinan transaksional, motivasi intrinsic, motivasi 

ekstrinsik, dukungan organisasi, variabel demografik, motivasi, 

pengawasan kerja, dan dukungan manajemen.  

 

5.3  Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan pembahasan,  maka penulis membuat beberapa 

poin rekomendasi pada pihak perusahaan manufaktur, yaitu; 

1. Keterlibatan kerja sangat perlu ditingkatkan agar karyawan dapat 

memberikan usaha dan upaya kerja yang terbaik pada perusahaan 

manufaktur di Batam sehingga perusahaan dapat lebih maju lagi. 
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2. Memberikan dan meningkatkan kondisi lingkungan kerja karyawan agar 

karyawan merasa lebih aman dan nyaman dalam melaksanakan 

pekerjaannya dan hal ini tentunya akan mampu meningkatkan kinerja 

perusahaan manufaktur secara keseluruhan. 

3. Kompensasi juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

komitmen organisasional karyawan perusahaan manufaktur, sehingga 

perusahaan manufaktur dapat merancang program kompensasi yang 

menarik bagi karyawan seperti tingkat kompensasi karyawan berdasarkan 

prestasi kerja yang akan memberikan peningkatan komitmen organisasi 

pada karyawan perusahaan. 
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