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BAB V
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara

variabel independen yang terdiri dari motivasi, penghargaan, pelatihan, dan

lingkungan kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Dari

penelitian ini didapatkan hasil bahwa semua variabel memiliki hubungan yang

signifikan positif terhadap variabel dependen. Faktor atau variabel yang

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan adalah motivasi, penghargaan,

pelatihan, dan lingkungan kerja.

1. Signifikansi regresi antara variabel motivasi berpengaruh signifikan positif

terhadap kinerja karyawan, maka H1 diterima. Hasil penelitian ini

konsisten atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Shahzadi et.

al., (2014), Asim (2013), Idrees et. al., (2015), dan Kazan et, al., (2013)

yang menunjukkan motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

kinerja karyawan.

2. Variabel penghargaan dapat disimpulkan bahwa penghargaan memiliki

pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan, maka H2 diterima.

Hasil penelitian ini konsisten atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan

oleh Shahzadi et. al., (2014), Gungor (2011), Sajuyigbe et. al., (2013),

Omollo (2015), dan Gohari et. al., (2013) yang menunjukkan penghargaan

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.

3. Variabel pelatihan dapat disimpulkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh

signifikan positif terhadap kinerja karyawan, maka H3 diterima. Hasil
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penelitian ini konsisten atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh

Shahzadi et. al., (2014), Idrees et. al., (2015), Farooq et. al., (2011),

Hafeez et. al., (2015), dan Hameed et. al., (2011) yang menunjukkan

pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.

4. Variabel lingkungan kerja dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan, maka H4

diterima. Hasil penelitian ini konsisten atau sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh Kazan et, al., (2013), Naharudin dan Sadegi (2013),

Mathew dan Khann (2015), Al-Omari ddan Okasheh (2017) dan Shahzad

et, al., (2014) yang menunjukkan lingkungan kerja memiliki pengaruh

yang signifikan terhadap kinerja karyawan.

Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian Shahzadi et, al., (2014)

dan Kazan et, al., (2013).

5.2 Keterbatasan

Dalam melakukan penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut :

1. Waktu pengambilan sampel yang dilakukan dalam kurun waktu yang

terlalu singkat.

2. Objek penelitian ini hanya dilakukan di Kecamatan Lubuk Baja Batam

sehiingga hanya dapat mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja

karyawan hotel bintang 4 di Kecamatan Lubuk Baja Batam saja. Atau

penelitian ini hanya dilakukan dalam wilayah dan hotel tertentu. Penelitian

ini kedapannya lebih baik jika dilakukan pada seluruh hotel di batam

maupun kota-kota besar lainnya sehingga hasilnya bisa lebih beragam.
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3. Kurangnya pemahaman dari responden terhadap pertanyaan-pertanyaan

kuesioner serta sikap kepedulian dan kesiriusan untuk menjawab setiap

pertanyaan, sehingga penelitian rentan dengan ada bias jawaban dari

responden.

5.3 Rekomendasi

Berdasakan kesimpulan dan keterbatasan hasil penelitian, maka beberapa

pertimbangan dalam mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya,

yaitu :

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian pada hotel-

hotel lain tidak hanya pada wilayah tertentu agar mendapatkan hasil

penelitian yang lebih luas dan lebih beragam.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan pertimbangan, dan

mengembangkan variabel juga perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan.

Dalam hasil penelitian ini membuktikan adanya pengaruh faktor-faktor

seperti motivasi, penghargaan, pelatihan, dan lingkungan kerja memiliki pengaruh

terhadap kinerja karyawan. Oleh karena itu, faktor-faktor tersebut patut lebih

diperhatikan untuk meningkatkan kinerja karyawan, adapun yang penulis

sarankan yaitu sebagai berikut:

1. Motivasi karyawan, dengan memberikan motivasi kepada karyawan akan

menambah semangat karyawan dalam melakukan pekerjaannya dan akan
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menghasilkan kinerja yang baik, maka perusahaan perlu memberikan

motivasi kepada karyawannya.

2. Penghargaan, adanya penghargaan penting untuk mengubah karyawan

yang tidak puas menjadi puas, jika karyawan puas maka mereka akan

melakukan tugas dengan lebih baik.

3. Pelatihan, dengan adanya pelatihan yang diberikan perusahaan kepada

karyawannya dapat menambah ilmu dan meningkatkan kinerja karyawan

karena karyawan akan lebih terlatih setelah menerima pelatihan.

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

lingkungan kerja nyaman maka karyawan akan senang dan merasa nyaman

melakukan pekerjaannya dan hal tersebut dapat meningkatkan kinerja

karyawan.
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