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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uji yang dilakukan dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti yaitu lingkungan kerja, 

kepemimpinan, kompensasi dan pelatihan kerja mempunyai pengaruh yang 

signifikan pada tingkat keterikatan karyawan hotel berbintang yang merupakan 

responden penelitian ini. 

Keterikatan kerja karyawan hotel berbintang banyak dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja. Desain ruangan yang nyaman dan menarik serta penyusunan 

perlatan kerja yang sesuai akan memudahkan pekerjaan karyawan dan turut 

meningkatkan keterikatan karyawan hotel berbintang. Ruangan kerja yang bersih 

dan nyaman, disertai dengan penerangan dalam ruangan yang cukup, sirkulasi 

udara yang baik hingga ketersediaan peralatan kerja akan semakin meningkatkan 

keterikatan karyawan hotel berbintang pada tempatnya bekerja. 

 Keterikatan kerja karyawan hotel berbintang juga dipengaruhi oleh 

Kepemimpinan hotel tersebut. Kesimpulan ini sesuai dengan kesimpulan 

terdahulu dari Anita (2014), Ologbo dan Sofian (2013), Swathi (2013), Suharti 

dan Suliyanto (2012), Bedarkar dan Pandita (2014), Ravikumar (2013), Sundaray 

(2014) dan Khuong dan Yen (2014). 

Kompensasi berperan positif dalam meningkatkan keterikatan karyawan 

terhadap perusahaan, dimana kepuasan karyawan terhadap pemberian kompensasi 

dan imbalan yang sesuai turut memberikan peningkatan dalam keterikatan 
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karyawan dan dapat meningkatkan kualitas kerja karyawan. Contoh kompensasi 

berupa pemberian insentif atau uang tambahan yang sesuai dengan pencapaian 

target karyawan tersebut seperti jumlah tamu yang menginap dan fasilitas yang 

digunakan oleh tamu. 

 Karyawan juga akan lebih tertarik juga hotel tersebut memiliki program 

pelatihan kerja yang bagus. Karyawan akan menghasilkan hasil kerja yang baik 

dan terus meningkatkannya bila karyawan tersebut mendapatkan pelatihan yang 

baik. Seiring dengan berkembangnya rasa memiliki pada organisasi akan 

mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterikatan kerja. 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini penulis menemukan beberapa 

keterbatasan, yaitu; 

1) Penulis hanya mengambil kesimpulan dari responden karyawan pada lima

hotel berbintang dibatam jadi penulis masih merasakan kekurangan jika 

dijadikan contoh mengenai faktor keterikatan kerja karyawan secara 

umum. 

2) Pengaruh dari variabel independen terhadap kinerja karyawan sebagai

variabel dependen masih tergolong rendah yang terlihat nilai koefisien 

determinasi yaitu angka adjusted R2 yang berkisar pada angka 49,2%.  
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5.3 Rekomendasi 

Saran kepada hotel berbintang dibatam adalah sebagai berikut : 

1) Pada penelitian selanjutnya penulis menyarankan untuk memperluas objek

penelitian pada karyawan yang bekerja dibidang industri yang berbeda 

seperti penelitian di lingkungan perusahaan industri manufaktur, fabrikasi 

dan galangan kapal serta di bidang industri perbankan. 

2) Disarankan untuk penelitian selanjutnya untuk menambahkan variabel lain

seperti kerjasama antara karyawan. Karena penulis hanya meneliti empat 

variabel saja. 
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