
 

 41  Universitas Internasional Batam 

 

BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1      Kesimpulan                      

 Setelah melalui beberapa pembahasan dan perhitungan dalam bab-bab 

sebelumnya mengenai hubungan antara variabel independen kepuasan kerja dan 

pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan galangan kapal di Batam 

maka dapat disimpulkan pengaruh dan hubungan signifikansi dalam penelitian ini.  

Disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel kepuasan 

kerja terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

karyawan galangan kapal memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan dalam perusahaan tersebut. Sehingga bisa dikatakan kepuasan kerja 

karyawan merupakan salah satu kunci sukses agar perusahaan dapat 

meningkatkan kinerja karyawannya. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

sebelumnya dari Khan et al. (2016), Ahmad et al. (2010), Khan et al. (2012), 

Ahmad et al., (2014), Funmilola et al., (2013) dan Yvonne et al. (2014) 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan. 

 Dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini bahwa variabel pelatihan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan galangan kapal di Batam. 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa program pelatihan kerja yang sesuai 

dengan kebutuhan pekerjaan dilapangan dapat membantu meningkatkan kinerja 

karyawan. Pelatihan yang berkaitan dengan keterampilan perbaikan dan 

perawatan kapal merupakan kebutuhan yang penting agar karyawan mampu 
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bersaing dengan kinerja perusahaan lain terutama di bidang industri galangan 

kapal di Batam. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian sebelumnya dari 

Khan et al. (2016), Tanveer et al. (2011), Hussain & Rehman (2013), Kaveri & 

Prabakaran (2013), Iqbal et al., (2014), Farooq dan Khan (2011), Odunlami dan 

Matthew (2014), Ameeq dan Hanif (2013), Asim (2013), Elnaga dan Imran 

(2013), Amin et al., (2012) dan Jagero et al., (2012) menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh pelatihan kerja yang diberikan. 

 

5.2      Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan yaitu; 

1) Nilai uji koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya sebesar 52,5 % 

sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan dari model penelitian ini  

dalam menerangkan variabel dependen belum besar.  

2) Jumlah responden yang hanya berjumlah 120 orang masih merupakan 

salah satu keterbatasan dalam penelitian ini. 

3) Jumlah responden yang terbatas hanya pada karyawan yang bekerja pada 

perusahaan galangan kapal yang beroperasi di wilayah kota Batam saja, 

sehingga belum mencerminkan dan ditarik kesimpulan secara keseluruhan 

mengenai variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil penelitian 

yang berbeda bisa saja terjadi bila penelitian sejenis dilakukan di wilayah 

dan jenis industri lain yang berbeda.  

4) Variabel yang diteliti masih terbatas pada dua variabel saja, yaitu 

kepuasan kerja dan pelatihan kerja. Saran penulis untuk penelitian 
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selanjutnya yang akan meneliti berkaitan dengan kinerja karyawan 

disarankan untuk menambahkan variabel lain yang mungkin berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja karyawan perusahaan galangan kapal di 

Batam. 

 

5.3      Rekomendasi 

1. Kepuasan kerja merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

kinerja karyawan galangan kapal dalam penelitian ini, maka 

manajemen dari perusahaan galangan kapal yang ada di Batam dapat 

memberikan dan memikirkan bagaimana agar karyawan dapat merasa 

puas dan sesuai dengan kerja yang dilakukan oleh karyawan sehingga 

karyawan mampu bekerja maksimal dan meningkatkan kinerja 

individual dan organisasi secara umum.   

2. Program pelatihan kerja yang berkaitan dengan peningkatan 

keterampilan dan keahlian karyawan karyawan galangan kapal perlu 

dirancang dan di laksanakan dengan baik agar karyawan galangan 

kapal dapat meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka dalam 

persaingan antar industri bidang galangan kapal di Batam. 

3. Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel 

independen lainnya, seperti variabel keterlibatan kerja (Ahmad et al., 

2014) dan rekrutmen dan seleksi (Al Qudah et al., 2014) sehingga 

diharapkan kemampuan model semakin besar dalam menerangkan 

variabel dependen. Diharapkan juga penelitian sejenis bisa dilakukam 

Steven Arden, Analisa Pengaruh Kepuasan Kerja dan Pelatihan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
pada Perusahaan Galangan Kapal di Batam, 2018 
UIB Respository©2018



44 

 

Universitas Internasional Batam 

pada karyawan dari bidang industri lainnya, sehingga nantinya akan 

memperkaya khazanah penelitian mengenai kinerja karyawan dan 

faktor yang mempengaruhinya. 

4. Penelitian berikutnya dapat menambahkan jumlah responden yang 

terlibat dalam penelitian agar hasilnya lebih bisa mencakup dan 

melibatkan lebih banyak responden. 
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