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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan  

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang 

signifikan antara variabel current worktime control, external referents’, dan prior 

worktime control terhadap work stress. Objek penelitian ini adalah karyawan 

restoran cepat saji pusat yaitu KFC dan McD di Kota Batam. Ada 3 variabel yang 

di uji dalam penelitian ini yaitu Prior Worktime Control, External Referents’ dan 

Current Worktime Control. Dari ketiga variabel tersebut yang berpengaruh 

signifikan terhadap Work Stress atau Stres Kerja adalah Current Worktime 

Control atau pengaturan jam kerja sekarang sedangkan dua variabel lainnya yaitu 

Prior Worktime Control dan External Referents’ Worktime Control tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Work Stress. 

 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dilapangan dalam melakukan penelitian tersebut 

adalah peneliti sempat kesulitan untuk mendapatkan responden dari restoran 

terkait karena faktor keterbatasan waktu dari manajemen restoran. Terlebih lagi 

ketika sudah diberikan izin untuk meneliti restoran tersebut kesulitan selanjutnya 

adalah penerimaan kembali angket atau kuesioner yang diberikan kepada 

karyawan restoran dengan alasan kesibukan karyawan sehingga terlambat mengisi 

angket, dan keterbatasan lainnya adalah data penelitian di peroleh belum tentu 

dapat mencerminkan keadaan yang sama di perusahaan lain karena hanya 

mencakup satu jenis perusahaan yaitu restoran cepat saji di Kota Batam. 
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5.3 Rekomendasi 

Adapun saran yang di berikan penulis kepada peneliti dengan hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa current worktime control berpengaruh 

terhadap work stress kepada peneliti selanjutnya yaitu, peneliti selanjutnya bisa 

mengganti obyek penelitian agar mendapatkan hasil uji yang lebih baik. Untuk 

HRD perusahaan, sebaiknya memperhatikan jam kerja yang telah diberikan 

kepada karyawan masing-masing perusahaan karena pengaturan jam kerja yang 

baik seperti penerapan jam kerja tetap yaitu 8 jam perhari dan 40 jam per minggu 

serta akan memberikan upah lembur yang sesuai perhitungan Undang-undang 

Ketenagakerjaan Tahun 2003. Jika jam kerja karyawan melebihi ketentuan yang 

berlaku, tindakan tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik seperti loyalitas 

karyawan kepada perusahaan serta hasil yang cemerlang bagi perusahaan. 

Sebaliknya, jika pengaturan jam kerja buruh seperti melebihi maksimal jam kerja 

8 jam perhari dan 40 jam per minggu tanpa adanya pemberian upah lembur yang 

sesuai ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan tahun 2003 maka kinerja serta 

hasil pekerjaan karyawan bias buruh seperti karyawan tidak sepenuhnya 

memberikan kemampuannya kepada perusahaan dan tentu saja hal tersebut sangat 

mempengaruhi keberlangsungan dan performa perusahaan. 
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