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BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari hasil 175 kuesioner yang diolah dari 6 hipotesis 

yang diajukan 4 diantaranya diterima dan 2 lainnya ditolak, berikut hipotesis 

tersebut: 

Terdapat pengaruh signifikan antara work-family priorities conflict 

terhadap employee performance dengan nilai t-statistic sebesar 5,055 atau lebih 

besar dari 1,96, maka (H1) diterima. Terdapat pengaruh signifikan antara employee 

assistant program terhadap employee performance dengan nilai t-statistic sebesar 

3,144, maka (H2) diterima. Terdapat pengaruh tidak signifikan antara work-family 

priorities conflict terhadap employee performance dimediasi oleh competence 

dengan nilai t-statistic sebesar 0,242 atau kecil dari 1,96, maka (H3) ditolak. 

Terdapat pengaruh tidak signifikan antara employee assistant program 

terhadap employee performance dimediasi oleh competence dengan nilai t-statistic 

sebesar 0,264, maka (H4) ditolak. Terdapat pengaruh signifikan antara work-family 

priorities conflict terhadap employee performance dimediasi oleh training dengan 

nilai t-statistic sebesar 2,308 atau lebih dari 1,96, maka (H5) diterima. Terdapat 

pengaruh signifikan antara employee assistant program terhadap employee 

performance dimediasi oleh training dengan nilai t-statistic sebesar 4,219 atau lebih 

dari 1,96, maka (H6) diterima. 
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5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan yang dimiliki dalam penelitian skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan hanya mencakup 2 Rumah Sakit Tipe B di Kota

Batam, sehingga belum sepenuhnya dapat mewakili secara keseluruhan 

Rumah Sakit di Kota Batam. 

2. Banyaknya kuesioner hilang atau tidak kembali dan kuesioner tidak

lengkap menyebabkan data yang diterima kurang maksimal. 

3. Tenaga Keperawatan memiliki tingkat aktivitas kerja yang cukup sibuk

sehingga memungkinkan jawaban kuesioner yang diterima tidak 

sepenuhnya dibaca secara keseluruhan dan di isi secara asal. 

4. Penulis hanya melakukan penelitian ini pada rumah sakit yang menerima

izin penelitian yang penulis ajukan sebelumnya. 

5. Variabel penelitian ini hanya mencakup lingkup Work-family priorities

conflicts, employee assistant program, competence, training dan employee 

performance. 
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5.3 Rekomendasi 

Berikut beberapa rekomendasi yang mungkin dapat digunakan bagi 

peneliti selanjutnya: 

1. Pemilihan objek penelitian sesuai dan secara tepat, dimana objek tersebut

dapat mewakili penelitian yang kita tuju. 

2. Memperluas cakupan penyebaran penelitian agar dapat memaksimalkan

sampel yang diterima sebagai objek penelitian. 

3. Penyebaran kuesioner dilakukan secara merata dan pastikan responden

mengisi kuesioner dengan benar dan lengkap. 

Berikut beberapa rekomendasi untuk rumah sakit: 

1. Pentingnya menjaga tingkat kinerja serta loyalitas kerja yang dimiliki oleh

seorang Tenaga Keperawatan dikarenakan perawat merupakan salah satu 

sumber daya manusia yang memiliki peran penting bagi terlaksananya 

kegiatan rumah sakit. 

2. Pelaksanaan kegiatan EAP seperti konseling, program kesehatan ataupun

beberapa program benefit dan service lainnya yang disediakan pihak 

rumah sakit dapat meningkatkan kinerja yang dimiliki oleh perawat. 

3. Guna meningkatkan kompetensi sdm yang dimiliki, rumah sakit dapat

memberikan kegiatan pelatihan secara berkala bagi perawat. 

4. Memberikan motivasi baik secara internal maupun eksternal dapat

meningkatkan produktivitas serta kinerja. 
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