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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

  

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterlibatan karyawan sebagai mediasi dengan kinerja karyawan sebagai variabel 

dependen. Faktor-faktor tersebut antara lain kepemimpinan, keadilan organisasi, 

kompensasi & manfaat, kebijakan & prosedur kerja, dan pelatihan & 

pengembangan.  

 Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa variabel independen seperti 

kepemimpinan, keadilan organisasi, kebijakan & prosedur kerja serta pelatihan & 

pengembangan memiliki hubungan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan, 

sedangkan variabel kompensasi & manfaat memiliki pengaruh yang tidak 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Begitupun dengan hasil penelitian dengan 

faktor-faktor yang memiliki hubungan moderasi, dalam temuan ini variabel 

kepemimpinan dan variabel keadilan organisasi menunjukkan bahwa ada 

pengaruh signifikan terhadap keterlibatan karyawan sebagai variabel mediasi, 

sedangkan kompensasi & manfaat, kebijakan & prosedur kerja serta pelatihan & 

pengembangan memiliki hubungan yang tidak signifikan terhadap keterlibatan 

karyawan sebagai variabel mediasi. 

 Hasil menunjukkan bahwa mengutamakan karyawan dalam kenyaman kerja 

seperti memiliki pemimpin yang menunjukkan sikap baik dan kerjasama yang 

baik akan meningkatkan kinerja karyawan, hal ini juga dapat dilihat pada variabel 

keadilan organisasi bahwa karyawan menginginkan perlakuan yang adil dalam 

tempat kerja baik, begitupun dengan kebijakan dan prosedur kerja serta pelatihan 
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& pengembangan karir karyawan, pelatihan yang baik dan terjadwal akan 

berdampak baik bagi karyawan karena selain meningkatkan kinerja tetapi juga 

dapat mengembangkan karir sehingga kinerja yang diberikan terhadap perusahaan 

akan semakin meningkat. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, maka 

masalah penelitian yang diajukan telah mendapat signifikasi dan dapat 

disimpulkan bahwa rumusan masalah yang diajukan yaitu fakto-faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan dengan keterlibatan karyawan sebagai variabel 

mediasi. 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu R Square  dari variabel dependen 

kinerja karyawan menghasilkan 0,863 menunjukkan bahwa variabel independen 

dan mediasi hanya menjelaskan variabel dependen kinerja karyawan sebesar 

8,63%. Terdapat 1,37% lainnya yang menjelaskan oleh variabel lainnya yang 

tidak diteliti pada penelitian ini contohnya lingkungan kerja, tim & rekan kerja, 

manfaat kesehatan (Anitha, 2013; Uwizeye, Muryungi (2017). Memiliki 

lingkungan tempat kerja yang nyaman membuat karyawan lebih bersemangat dan 

tenang dalam bekerja, hal ini menjadikan pekerjaan yang dapat diselesaikan 

secara efektif dan tepat waktu. Kecocokon individu dengan karywan lain akan 

berdampak baik seperti akan timbulnya kerjasama untuk dalam tim sehingga tugas 

dan tanggung jawab dalam terselesaikan dengan baik dan semangat karyawan 

akan terus ada sehingga kinerja pun akan meningkat. 

 Keterbatasan lainnya adalah penulis mengalami kesulitan dalam 

membagikan kuisioner untuk semua wilayah kecamatan yang ada di Batam 
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dikarenakan tidak diberikan izin oleh pihak HRD Alfamart dan hanya 5 

kecamatan saja yang diberikan. Alasan tidak diberikan izin kepada penulis untuk 

meneliti di seluruh kecamatan adalah mengganggu karyawan dalam bekerja. 

Keterbatasan lainnya adalah kesulitan mendapatkan kuisioner kembali karena 

begitu sibuknya karyawan dalam bekerja. 

5.3 Rekomendasi 

 Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang sesuai dengan model 

penelitian.antara kepuasan, keadilan organisasi, kompensasi & manfaat kebijakan 

dan prosedur kerja serta pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja 

karyawan dengan keterlibatan karyawan sebagai mediasi. Dengan demikian, hal 

ini menjadi suatu perhatian bagi perusahaan dalam menciptakan keterlibatan 

karyawan dan kinerja karyawan yang baik serta menambah jumlah variabel dan 

instrumen dan objek penelitian. 
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