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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan tujuan pengukuran untuk 

mengetahui pengaruh keragaman kinerja karyawan seperti usia, jenis kelamin, dan 

latar belakang pendidikan sebagai variabel independen terhadap kinerja karyawan 

sebagai variabel dependen. Penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke 

perusahaan perjalanan wisata dan diisi degan seluruh karyawan yang bekerja pada 

perusahaan tersebut. Hasil analisa yang dilakukan sebelumnya telah dapat menarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 ditolak, keragaman usia tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa H2 ditolak, keragaman jenis kelamin 

tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.  

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H3 mendapatkan hasil yang 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan.  

5.2 Keterbatasan 

Terdapat beberapa keterbatasan dalam melakukan penelitian ini, 

keterbatasanya sebagai berikut: 

1. Obyek penelitian hanya dilakukan terhadap beberapa perusahaan perjalanan 

wisata, namun dengan data penelitian ini belum tentu mencerminkan keadaan 

yang sama dengan ruang lingkup yang lebih luas. 

2. Hanya sedikit perusahaan perjalanan wisata yang bersedia mengisi kuesioner 
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5.3 Rekomendasi penelitian 

Beberapa rekomendasi berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan dalam 

penelitian ini yang bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya: 

1. Direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel 

independen, menurut Saeed (2013) financial reward memberikan pengaruh 

yang signifikan untuk meningkatkan kinerja karyawan, menurut Asim (2013) 

memberikan motivasi juga dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam 

perusahaan.  

2. Perusahaan bisa meningkatkan kinerja karyawan dengan cara 

mengembangkan pendidikan karyawan melalui program pelatihan atau 

memberikan kesempatan dan dukungan untuk mengambil tingkat pendidikan 

yang lebih tinggi untuk memperluas wawasan. Contohnya : memberikan 

pelatihan sertifikasi tentang pariwisata dan pelatiaan tour guide.  
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