
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan perusahaan manufaktur di industri Batamindo Kota Batam. 

Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompensasi, 

keseimbangan kehidupan kerja, pelatihan dan pengembangan, dukungan atasan, 

dan kepuasan pekerja. Faktor-faktor tersebut diambil dengan menggunakan teori 

dari Kothandaram (2016).  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilaksanakan dalam bab 

sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:  

1. Kompensasi yang tidak memiliki pengaruh signifikan disebabkan oleh adanya 

ketidak sesuainya sistem pengupahan dengan peraturan yang berlaku. Jumlah 

upah yang diberikan tidak sesuai dengan pekerjaan atau tugas yang diberikan. 

Sehingga karyawan merasa belum bisa mencukupi kebutuhannya.  

2. Keseimbangan kehidupan kerja para karyawan memiliki pengaruh signifikan 

disebabkan oleh adanya kepedulian perusahaan dalam menghormati keinginan 

karyawan untuk memiliki waktu yang seimbang antara mengejar kepentingan 

pribadi dengan pekerjaan.  

3. Pelatihan dan Pengembangan yang tidak memiliki pengaruh signifikan 

disebabkan oleh program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan belum 

pernah terlaksanakan atau kurang profesional.  
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4. Dukungan atasan memiliki pengaruh signifikan disebabkan oleh rasa 

kepedulian supervisor terhadap kinerja yang dilakukan karyawan.  

5. Kepuasan Kerja yang memiliki pengaruh signifikan disebabkan oleh kepuasan 

seorang karyawan dalam menjalani pekerjaan atau tanggub jawab yang diberikan. 

5.2 Keterbatasan 

      Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:  

1. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menyatakan bahwa pengaruh 

kompensasi, keseimbangan kehidupan kerja, pelatihan dan pengembangan, 

dukungan atasan, dan kepuasan pekerja terhadap retensi karyawan hanya 

sebesar 73,2%, sehingga masih terdapat faktor lain yang mempengaruhi 

retensi karyawan yang tidak diteliti pada penelitian ini seperti keterlibatan 

kerja, hadiah, evaluasi kerja, keamanan kerja, tugas pokok & fungsi jabatan 

yang terdapat dalam penelitian sebelumnya (Tabiu an Nura, 2013; Shabbir, 

2014; Ahmad et al., 2014; dan Nadarasa, 2013) yang masih memiliki peluang 

dalam mempengaruhi retensi karyawan. .  

2. Proses sulit & membutuhkan waktu yang panjang dalam mendapat perizinan 

penyebaran kuesioner di perusahaan multinasional. 

3. Penelitian ini dilakukan hanya pada beberapa perusahaan dan pada kawasan 

industri tertentu. 

 

5.3 Rekomendasi        

Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh yang sesuai dengan model 

penelitian. Dengan demikian hal ini dapat menjadi suatu bentuk perhatian bagi 

perusahaan, adapun hal-hal yang penulis sarankan untuk dilakukan oleh 
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perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan di perusahaan manufaktur 

adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan perlu lebih memperhatikan aspek-aspek yang ada dalam 

kompensasi yang seharusnya diberikan kepada karyawan. Manajer perlu 

memperhatikan kompensasi seperti apa yang sesuai dengan seharusnya 

karyawan dapatkan. Dalam aspek kompensasi tidak hanya berkaitan dengan 

finansial saja, namun non finansial juga perlu diperhatikan dan diberikan. 

2. Perusahaan perlu lebih memperhatikan aspek yang mendukung 

keseimbangan kehidupan kerja yang diberikan kepada karyawan. Manajer 

perlu memperhatikan metode seperti apa yang sesuai agar terciptanya 

keseimbangan anatara pekerjaan dan juga kehidupan karyawan yang sesuai. 

3. Perusahaan perlu memberikan kepada karyawan untuk mendapatkan 

pengetahuan dan mengembangkan keterampilan dalam hal yang 

bersangkutan mengenai pekerjaan mereka yaitu dengan mensponsori ke 

berbagai program pelatihan internal dan lainnya. 
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