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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Hubungan antara variabel independen (pembelajaran organisasi, 

keterikatan karyawan dan lingkungan kerja) berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen (komitmen organisasi).  

Hipotesis H1, variabel pembelajaran organisasi berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi. Dapat dilihat dari nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000 dan nilai standardized coefficient b bernilai positif yaitu sebesar 

0,290. Hasil ini menunjukkan adanya dukungan dari manajemen organisasi untuk 

terus memberikan pembelajaran di tingkat individu, tim maupun organisasi. 

Hipotesis H2, variabel keterikatan karyawan berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi. Dapat dilihat dari nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000 dan nilai standardized coefficient b bernilai positif yaitu sebesar 

0,323. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterikatan karyawan mendorong 

karyawan untuk melakukan pekerjaannya dengan maksimal. 

Hipotesis H3, variable lingkungan kerja berpengaruh terhadap variabel komitmen 

organisasi. Dapat dilihat dari nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,000 dan nilai standardized coefficient b bernilai positif yaitu sebesar 

0,332. Hasil dari penelitian ini menunjukkan karyawan akan bekerja dengan baik. 
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5.2 Keterbatasan 

  Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi Komitmen Organisasi dalam penelitian 

ini hanya terdiri dari tiga variabel yaitu Pembelajaran Organisasi, 

Keterikatan Karyawan dan Lingkungan Kerja, sedangkan masih ada 

faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi Komitmen Organisasi. 

2. Penelitian ini menggunakan kuesioner yang tentunya memiliki 

keterbatasan yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak 

menunjukkan keadaan yang sesungguhnya. 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka penulis akan memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Menambah jumlah responden untuk penelitian selanjunya, semakin 

banyak jumlah responden dan memperluas area penelitian seperti 

memasukkan rumah sakit negri maupun swasta dalam satu penelitian 

sehingga akan mendapatkan hasil penelitian yang dapat mencerminkan 

karyawan yang bekerja di rumah sakit di kota batam secar keseluruhan 

2. Lingkungan kerja merupakan variabel yang sangat penting dalam 

penelitian ini karena karyawan akan merasa senang ketika mereka bekerja 

di tempat yang mereka senangi dan dapat berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi karyawan. Sehingga untuk penelitian selanjutnya agar dapat 

tetap memasukkan variabel ini kedalam salah satu variabel penelitian 
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3. Karyawan yang memiliki keterikatan yang tinggi akan melakukan 

pekerjaan mereka dengan lebih baik dari pada mereka yang biasa-biasa 

saja untuk itu organisasi akan lebih mudah untuk mencapai kesuksesan 

jika seluruh karyawan yang bekerja memiiki keterikatan yang tinggi 

kepada organisasi nya  
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