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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 
 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah untuk menganalisa berbagai 

faktor yang memiliki pengaruh terhadap kinerja dari karyawan pada restoran cepat 

saji di Kota Batam. Berbagai faktor yang digunakan dalam analisa adalah budaya 

organisasi, kepuasan kerja, pelatihan, dan stres kerja. Penelitian ini menunjukkan 

hasil bahwa budaya organisasi, kepuasan kerja, pelatihan, dan stres kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada restoran cepat saji di 

Kota Batam. Perolehan hasil dalam penelitian ini telah sesuai dengan penelitian 

Aboazoum et al. (2015) yang menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan. 

 Budaya organisasi berpengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi 

kinerja karyawan yang disebabkan oleh perusahaan menerapkan budaya organisasi 

secara baik yang dapat diterima oleh karyawan dimana penerapan budaya tersebut 

menyebabkan karyawan merasa lebih berperan bagi perusahaan. 

 Kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan yang disebabkan oleh perusahaan dapat memenuhi kebutuhan yang 

diperlukan oleh karyawan dan memberikan rasa keamanan bagi karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan. 

 Pelatihan berpengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan yang disebabkan oleh perusahaan memberikan peluang kepada karyawan 

untuk belajar meningkatkan kemampuan diri melalui program-program pelatihan 

yang diadakan, sehingga karyawan yang mendapatkan pelatihan tersebut menjadi 
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lebih kompetitif dan produktif baik bagi karyawan itu sendiri dan juga bagi 

perusahaan. 

 Stres kerja berpengaruh signifikan positif dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan yang disebabkan oleh perusahaan dapat mengatur karyawan secara adil 

dan wajar, sehingga karyawan dapat bekerja dengan produktif tanpa mengalami 

tekanan yang dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri. 

 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menghadapi berbagai 

keterbatasan sebagai berikut: 

1. Proses pengisian kuesioner tidak diawasi langsung oleh peneliti, 

dikarenakan kesibukan pada jam kerja dan untuk menjangkau seluruh 

karyawan pada restoran cepat saji mengalami hambatan dengan adanya 

pembagian shift jam kerja pada karyawan. Sehingga ada kemungkinan 

terjadi ketidaksesuaian jawaban dari responden yang disebabkan oleh 

responden tidak memahami maksud dari pertanyaan yang disajikan dalam 

kuesioner dan tidak mendapatkan petunjuk langsung dari peneliti. 

2. Peneliti tidak dapat menjangkau seluruh restoran cepat saji yang ada di Kota 

Batam dikarenakan adanya keterbatasan waktu dan biaya yang diperlukan 

untuk menelusuri setiap restoran cepat saji yang tersebar di berbagai 

wilayah di Kota Batam tersebut. Maka dari itu, peneliti hanya memilih 

restoran cepat saji dengan kriteria tertentu untuk dijadikan sebagai objek 

penelitian. 
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3. Masih terdapat variabel-variabel independen yang tidak dimasukkan oleh 

peneliti di dalam penelitian, seperti variabel motivasi, penghargaan 

finansial, dan gaya kepemimpinan dimana dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan restoran cepat saji di Kota Batam. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan di dalam model penelitian. Dengan demikian, model 

penelitian ini dapat menjadi suatu perhatian bagi restoran cepat saji dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Berikut saran dari peneliti bagi pihak manajemen 

restoran cepat saji dalam meningkatkan kinerja karyawan: 

1. Budaya organisasi, restoran cepat saji perlu menerapkan dan 

mengembangkan budaya kerja di dalam perusahaan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan atau harapan dari konsumen, serta dapat dijalankan oleh 

karyawan dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Restoran 

cepat saji perlu meningkatkan partisipasi karyawan dalam proses 

berjalannya perusahaan dan membantu karyawan menemukan nilai peran 

secara individu bagi restoran cepat saji melalui komunikasi secara terbuka. 

2. Kepuasan kerja, restoran cepat saji perlu memenuhi kebutuhan yang 

diperlukan oleh karyawan baik secara penghasilan finansial, jabatan 

pekerjaan yang sesuai, dan memberikan rasa keamanan bagi karyawan 

dalam menjalankan pekerjaan dengan tujuan agar karyawan dapat bekerja 

lebih produktif. 

Rocky Cua, Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Pelatihan, dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
pada Restoran Cepat Saji di Batam 
UIB Repository©2018



71 

 

Universitas Internasional Batam 

3. Pelatihan, restoran cepat saji perlu memberikan kesempatan untuk 

karyawan yang bekerja untuk memperoleh pelatihan secara rutin dalam 

jangka waktu tertentu untuk melakukan pengembangan diri yang dapat 

menambahkan pengalaman pribadi dan wawasan bagi karyawan dengan 

tujuan agar karyawan dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah disusun 

dan direncanakan oleh perusahaan. 

4. Stres kerja, restoran cepat saji perlu mengatur dan memperlakukan setiap 

karyawan secara adil dan wajar dalam hal pemberian kerja dan penetapan 

penghasilan sesuai dengan pekerjaan yang dijalankan, sehingga tidak 

menimbulkan tekanan bagi karyawan dalam menjalankan pekerjaan dimana 

mengakibatkan penurunan produktivitas dari karyawan. 
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