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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kinerja karyawan 

terhadap variabel edukasi, upah, strategi sumber daya manusia, perekrutan dan 

pengembangan, kecenderungan sistem, kecenderungan tim, dan otonomi pada 

karyawan Bank Umum di Kota Batam. Peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 

300 responden kepada karyawan Bank Umum cabang Batam dan setelah di 

analisa lebih lanjut hanya 298 data yang bisa digunakan dalam penelitian ini 

dikarenakan adanya 2 data outlier. Berdasarkan pembahasan sebelumnya yang 

sudah diurakan pada beberapa bab, maka penelitian ini dapat disimpulkan 

pengaruh dan hubungan yang terjadi pada kinerja karyawan sebagai berikut :  

1. Hasil hipotesis H1 variabel edukasi menyatakan bahwa edukasi tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

2. Hasil hipotesis H2 variabel upah menyatakan bahwa upah berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

3. Hasil hipotesis H3 variabel strategi sumber daya manusia menyatakan 

bahwa strategi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

4. Hasil hipotesis H4 variabel perekrutan dan pengembangan menyatakan 

bahwa perekrutan dan pengembangan tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 
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5. Hasil hipotesis H5 variabel kecenderungan sistem menyatakan bahwa 

kecenderungan sistem berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

6. Hasil hipotesis H6 variabel kecenderungan tim menyatakan bahwa 

kecenderungan tim berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

7. Hasil hipotesis H7 variabel otonomi menyatakan bahwa otonomi 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, kedapatan beberapa keterbatasan yang 

penelitian ini menjadi tidak sempurna, keterbatasan tersebut antara lain : 

1. Survei lapangan data karyawan bank umum yang terbatas, karena hanya 

beberapa bank umum yang menerima survei dan memberikan informasi 

data karyawan dan ada juga yang tidak menerima survei. 

2. Nilai uji Koefisien Determinasi sebesar 16,9% sehingga masih ada faktor 

diluar model yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti 

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

yang terdapat dalam penelitian sebelumnya (Tabiu dan Nura, 2013; 

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

memiliki peluang dalam mempengaruhi kinerja karyawan.  
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5.3 Rekomendasi  

Jika dilihat dari kesimpulan dan keterbatasannya, penulis dapat 

memberikan rekomendasi untuk dijadikan pertimbangan  bagi manajemen bank 

umum sebagai berikut: 

1) Variabel upah merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di 

Bank umum. Didalam memberikan upah/gaji perlu juga memperhatikan 

prinsip keadilan dan kelayakan yang dimana dalam prinsip keadilan ini 

dihubungkan antara pengorbanan dengan penghasilan, pengorbanan dari 

suatu jabatan dipertunjukan dari persyaratan-persyaratan(spesifikasi) yang 

harus dipenuhi oleh orang yang memangku jabatan tersebut. Semakin 

tinggi jabatannya semakin tinggi pula penghasilan yang diharapkan. 

Penghasilan ini ditunjukan dari upah yang diterima. Disamping masalah 

keadilan dalam pengupahan perlu diperhatikan unsur kelayakan, yang 

dmana kelayakan ini bisa dibandingkan dengan pengupahan pada 

perusahaan-perusahaan lain atau dengan menggunakan peraturan 

pemerintah tentang upah minimum. 

(contohnya : memberikan upah minimum dan ditambah upah jabatan yang 

sesuai dengan jabatan masing-masing dan tunjangan-tunjangan lain). 

2) Variabel strategi sumber daya manusia (evaluasi kinerja) turut 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Evaluasi kinerja 

merupakan suatu metode dan proses penilaian terhadap pelaksanaan tugas 

seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu 

Suhartono, Analisis Pengaruh Praktek Manajemen Sumber Daya  
Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Umum Di Kota Batam 
UIB Repository©2018



63 
 

 
Universitas Internasional Batam 

 

perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang 

ditetapkan lebih dahulu. 

(Contohnya : pihak manajemen bank umum melakukan evaluasi kinerja 

karyawan terhadap karyawan Customer Service, tentang pelayanan yang 

diberikan kepada nasabah apakah  sudah memuaskan atau tidak). 

3) Variabel kecenderungan sistem (deskrpsi kerja) mempunyai hubungan 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Deskripsi pekerjaan adalah 

suatu pernyatan tertulis yang menjelaskan mengapa pekerjaan ada, apa 

yang dilakukan pemegang pekerjaan sebenarnya, bagaimana mereka 

melakukannya dan dalam kondisi apa pekerjaan itu dilakukan. Tidak ada 

format standar yang digunakan untuk menulis deskripsi pekerjaan, 

tergantung pada preferensi manajemen dan bagaimana deskripsi pekerjaan 

akan digunakan.  

(Contohnya : 1.identifikasi jabatan yang berisi informasi tentang nama 

jabatan, 2.ikhtisar jabatan yang berisi penjelasan singkat tentang jabatan 

tersebut, 3.tugas-tugas yang harus dilakukan, 4.pengawasan yang harus 

dilakukan dan diterima yang berisi nama-nama jabatan yang ada diatas dan 

dibawah jabatan ini dan tingkat pengawasan yang terlibat, 5.hubungan 

dengan jabatan lain yang berisi prosedur kerja, 6.mesin,peralatan dan 

bahan-bahan yang digunakan, dan 7.kondisi kerja yang menjelaskan 

tentang kondisi fisik lingkungan kerja dari suatu jabatan apakah panas, 

dingin, berdebu dan lain-lain terutama kondisi kerja yang berbahaya). 
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4) Variabel kecenderungan tim (kerja tim) mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Kerja tim adalah sebuah bentuk 

kerja kelompok dengan keterampilan yang saling melengkapi serta 

berkomitmen untuk mencapai misi yang sudah disepakati sebelumnya 

untuk mencapai tujuan bersama secara efektif dan efisien. Harus disadari 

bahwa kerja tim merupakan peleburan berbagai pribadi yang menjadi satu 

pribadi untuk mencapai tujuan bersama. Sebuah tim itu sangat 

membutuhkan kemauan saling bergandengan-tangan menyelesaikan 

pekerjaan. Saling mengerti dan mendukung satu sama lain merupakan 

kunci kesuksesan dari kerja tim. Jangan pernah mengabaikan pengertian 

dan dukungan ini. Meskipun sering terjadi perbedaan pemahaman serta 

perselisihan antar pribadi, namun dalam tim harus segera 

menyingkirkannya terlebih dahulu. Bila tidak, kerja tim jelas akan 

terganggu, bahkan dalam satu tim bisa jadi berasal dari latar belakang 

divisi yang berbeda yang terkadang menyimpan pula perselisihan. Oleh 

karena itu sangatlah penting untuk menjunjung tinggi kesadaran akan 

kebersamaan sebagai anggota tim diatas segalanya. Sementara untuk 

membentuk dan membangun kerja tim yang solid, tentu tidak semudah 

kita membalikan telapak tangan, kerja tim yang solid akan menciptakan 

hasil yang maksimal dalam suatu tim tersebut.  

(Contohnya : pihak manajemen bank umum membentuk sebuah tim di 

setiap masing-masing divisi yang berfungsi untuk bekerja sama tim, jika 

satu orang anggota tim dalam kesulitan melakukan pekerjaannya atau tidak 
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bisa menyelesaikan pekerjaannya, namun dapat dikerjakan atau dibantu 

oleh anggota timnya. Yang inilah dimaksudkan dengan kerja tim yang 

dimana jika terjadi masalah atau dalam pekerjaan terdapat kesulitan, maka 

anggota lain dapat membantu menyelesaikannya.). 

5) Variabel otonomi mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Karena dalam kerja yang ideal perlu dilakukan dalam kondisi-

kondisi yang manusiawi dimana ada kebebasan dan otonomi manusia 

diekpresikan secara wajar. Kebebasan dan otonomi mengandaikan 

tanggung jawab, sikap, etis, dan pelaksanaan kerja yang disertai dengan 

prinsip-prinsip pengembangan skill professional dari waktu ke waktu 

sepanjang hidup. 

(Contohnya : semua karyawan di bank diberikan kebebasan untuk 

memberikan saran kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan ataupun 

semua kegiatan perusahaan). 
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