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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

  

5.1      Kesimpulan 

Penulis melakukan penelitian yang di lakukan pada perusahaan jasa PT. 

Telekomunikasi Indonesia (Telkom) dan Astra Internasional yang berada di Kota 

Batam dengan menggunakan kuesioner yang di sebarkan secara individual dengan 

jumlah sampel 150 karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel 

budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap motivasi (H1), 

variabel budaya organisasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja (H2), variabel budaya organisasi mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen organisasi (H3), variabel gaya kepemimpinan tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap motivasi (H4), variabel gaya 

kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja (H5), 

variabel gaya kepemimpinan  berpengaruh secara signifikan terhadap komitmen 

organisasi (H6),  variabel kepuasan kerja  berpengaruh secara  signifikan terhadap 

motivation (H7), variabel kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

komitmen organisasi (H8).  
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5.2      Keterbatasan 

     Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data responden terhadap penelitian belum dapat memenuhi 

semua kantor cabang yang ada di kota batam karena perbedaan perizinan 

tiap cabang. 

2. Objek dalam penelitian ini hanya meneliti tentang karyawan yang berada 

di perusahaan PT. Telkom (Persero) dan Astra Internasional yang hanya 

di kota Batam. 

3. Ketidaksediaan beberapa perusahaan dalam memberikan perizinan terkait 

penelitian.  

 

 

5.3     Rekomendasi 

Penulis memberikan beberapa saran terkait hasil penelitiaan sebagai 

berikut:  

1. Perusahaan PT. Telkom dan Astra Internasional harus dapat meningkatkan 

budaya organisasi yang ada pada perusahaan maupun anggotanya seperti 

manajemen organisasi yang lebih baik agar motivasi yang dimiliki oleh 

seluruh anggota karyawan meningkat.  

2. Perusahaan PT. Telkom dan Astra Internasional sebaiknya meningkatkan 

budaya saling tolong menolong, kondisi lingkungan kerja dan feedback 

yang dimiliki perusahaan agar kepuasan kerja yang dimiliki oleh seluruh 

anggota karyawan meningkat. 
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3. PT. Telkom dan Astra Internasional lebih banyak meningkatkan 

keterlibatan karyawan di dalam organisasi yang di miliki oleh perusahaan 

agar komitmen organisasi yang dipunyai oleh karyawan meningkat. 

4. PT. Telkom dan Astra Internasional sebaiknya meningkatkan 

kepemimpinan yang berpartisipasi dalam penyelesaian masalah serta 

melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan  agar kepuasan kerja 

yang dimiliki oleh seluruh anggota karyawan meningkat.  

5. PT. Telkom dan Astra Internasional harus dapat meningkatkan gaya 

kepemimpinan yang dimiliki oleh pimpinan agar komitmen organisasi 

yang dimiliki oleh anggota karyawan meningkat. 

6. PT. Telkom dan Astra Internasional sebaiknya meningkatkan kepuasan 

kerja dengan kebebasan dan otorisasi dalam melakukan pekerjaan agar 

motivasi seluruh angogota karyawan meningkat.  

7. PT. Telkom dan Astra Internasional sebaiknya meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan pada perusahaan agar komitmen organisasi seluruh 

angogota karyawan meningkat.  
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