
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan 

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya faktor umur dan juga jenis 

kelamin responden akan berpengaruh terhadap banyaknya orang yang bekerja di 

perusahaan properti di Batam. Usia 20 tahun sampai dengan usia 30 tahun / usia 

produktif yang lebih banyak bekerja di perusahaan properti di Batam  jika dilihat 

dari rata-rata total umur responden dalam penelitian ini. Selain umur, faktor jenis 

kelamin juga mempengaruhi jumlah karyawan dalam perushaaan properti di 

Batam dimana presentase laki-laki yang lebih banyak bekerja sebagai karyawan 

properti dibandingkan dengan perempuan. 

 Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis dapat menarik kesimpulan 

berdasarkan data-data yang telah diolah dan dianalisis yaitu:  

1. Berdasarkan data-data yang telah diolah menjadi informasi maka penulis 

menyimpulkan bahwa kepemimpinan seseorang mempunyai pengaruh positif 

yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, hal ini konsisten dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Koohang et al. (2017), Salehzadeh et al. 

(2015) dan Nazarian et al. (2017). 

2. Kepercayaan yang merupakan variabel independen mempunyai pengaruh 

positif yang signifikan terhadap kinerja perusahaan hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Koohang et al. (2017), Politis (2003) dan 

Alaraaj et al. (2018).  
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3. Manajemen pengetahuan dalam penelitian ini mempunyai pengaruh postif 

yang signifikan terhadap kinerja perusahaan, hal ini sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Koohang et al. (2017), Ho (2008) dan Kuo (2011). 

 

3.2 Keterbatasan 

 Jika bicara mengenai keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama 

melakukan penelitian ini adalah adalah: 

1. Penelitian ini menggunakan 156 set kuesioner sebagai bahan sampel 

penelitian. Keterbatasan dari kuesioner ini merupakan jawaban yang 

diberikan responden belum tentu merupakan jawaban riil atau tidak sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

2. Beberapa perusahaan properti seperti Yoka Properti, KBS Properti dan 

Barelang Properti sulit untuk memberikan izin untuk dilakukan penelitian 

sehingga menjadi penghambat keberlangsungan penelitian. 

3. Nilai adjusted R² sebesar 0,584. Dari hasil pengujian koefisiensi, dapat 

diketahui bahwa variabel kinerja perusahaan dapat dijelaskan oleh variabel 

kepemimpinan, kepercayaan dan manajemen pengetahuan sebesar 58,4%, 

sedangkan sisanya sebesar 41,6% dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh 

faktor-faktor lain yang tidak terdapat dalam penelitian.  
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3.3 Rekomendasi 

 Jika bicara mengenai rekomendasi yang dapat peneliti berikan adalah: 

1. Diharapkan perusahaan properti dapat memperhatikan tindakan seorang 

pemimpin karena keputusan yang diambil seorang pemimpin/atasan sangat 

berpengaruh terhadap segala aspek keberlangsungan perusahaan terutama 

dalam mencapai target perusahaan. 

2. Diharapkan perusahaan properti dapat memperhatikan karyawan-

karyawannya apakah mereka percaya yang dikatakan atau diajarkan 

pemimpinnya kepada mereka. Ini menjadi poin krusial karena seorang 

karyawan yang sudah tidak lagi mempercayai atasannya akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. Maka dari itu, 

kepercayaan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. 

3. Diharapkan perusahaan properti dapat mengelola manajemen pengetahun 

dengan cara memperhatikan karyawan dalam bekerja, memberikan 

bimbingan dan juga pembelajaran baik itu dengan cara mentransfer 

pengetahuan dari atasan ke bawah maupun senior ke junior serta 

mengajarkan prosedur menjual dan menawarkan produk ke pembeli 

dengan baik serta cara melayani customer dengan benar sehingga 

karyawan-karyawan tidak bingung dan dapat secara efektif serta efisien 

dalam melaksanakan kewajiban mereka dalam bekerja. Jika didalam suatu 

perusahaan memiliki manajemen pengetahuan yang baik maka secara 

langsung akan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan itu sendiri. 
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4. Diharapkan penelitian yang pada masa selanjutnya yaitu peneliti 

menyarankan agar penelitian selanjutnya dilakukan di perusahaan yang 

bukan merupakan perusahaan yang bergerak dalam broker properti agar 

dapat diuji teori-teori yang dapat memunculkan toeri baru.  
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