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 BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk 

mempelajari serta melakukan analisa lebih mendalam mengenai pengaruh variabel 

leadership, discipline, compensation, dan motivation terhadap variabel employee 

performance. Hasil dari olah data yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat 

disimpulkan bahwa leadership memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

employee performance. karena leadership merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain supaya dapat bekerja dengan 

maksimal dan tepat sasaran (Sholeha dan Suzy,2010). Jadi dengan adanya 

leadership yang baik maka hasil kerja akan maksimal dan akan tepat sasaran. 

Hasil inipun konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Sholeha dan Suzy,2010 yang mengatakan bahwa variabel leadership atau pola 

kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

temuan ini mengindikasikan bahwa pola kepemimpinan dalam Jasa pengiriman 

barang baik perusahaan JNE, JNT, TIKI dan Pos Indonesia leadership 

mempengaruhi performance para karyawannya.  

        Hasil pengujian pada hipotesis kedua antara discipline terhadap employee 

performance menunjukkan terdapat pengaruh yang  signifikan. Jadi pada keempat 

perusahaan jasa pengiriman barang (logistic) yang diteliti menunjukkan bahwa 

variabel discipline akan mempengaruhi kinerja para karyawan.  Dengan semakin 

tingginya tingkat disiplin para karyawan pada suatu perusahaan, maka kinerja 

yang dihasilkan pun akan semakin tinggi juga. Hasil ini konsisten dengan 
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penelitian yang dilakukan oleh Setyaningdyah, Kertahadi dan Thoyib (2013) yang 

mengatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antar variabel disiplin dan 

kinerja karyawan.  

          Pada  hipotesis ketiga, hasil uji menunjukkan bahwa variabel compensation 

memiliki pengaruh yang signifikan. Karena dengan adanya kompensasi yang 

sesuai, maka kinerja karyawan pada keempat perusahaan logistic yang diteliti  

juga akan ikut meningkat. Jadi, semakin tinggi angka kompensasi yang diberikan 

oleh perusahaan maka semakin tinggi pula hasil kinerja yang akan dihasilkan. 

Hasil ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 

Hameed et al (2014) yang mengatakan bahwa variabel kompensasi memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.  

            Hasil pengujian data dari hipotesis selanjutnya, membuktikan bahwa 

variabel motivation mempengaruhi variabel dependen employee performance 

secara signifikan. . Jadi semakin tinggi motivasi yang diberikan perusahaan maka 

semakin tinggi pula hasil kinerja yang didapatkan. Hasil ini konsisten dengan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Kiruja dan Mukuru (2013) yang 

mengatakan bahwa variabel motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

5.2  Keterbatasan 

Dalam proses pelaksanaan penelitian ini baik mulai dari tahapan awal 

sampai dengan tahap akhir terdapat beberapa poin keterbatasan yang ditemui oleh 

peneliti diantaranya :  
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1. Disebabkan oleh terbatasnya jumlah penelitian dengan variabel yang 

sama, menjadikan terbatasnya materi yang bisa dijadikan acuan oleh 

penulis.  

2. Penulis mendapati kesulitan karena ketidaksesuaian jumlah kuisioner 

yang disebar dan kuisioner yang kembali sehingga mengakibatkan hasil 

penelitian menjadi tidak maksimal.  

3. Terdapat beberapa responden yang dalam tahap pengisian kuisioner 

mereka tidak serius atau bahkan terkesan tergesa-gesa sehingga hasil 

menjadi kurang maksimal 

4. Masalah waktu dalam pengambilan sampel yang terlalu singkat 

menyebabkan hasil tidak begitu maksimal. 

5. Objek penelitian yang dilakukan hanya pada satu kota saja yaitu Batam 

sehingga hanya dapat mencerminkan keadaan yang ada pada keempat 

perusahaan jasa ekspedisi pengiriman barang saja yakni, PT.JNE, J&T 

Express, TIKI, dan Pos Indonesia, dan belum tentu bisa mewakili 

keadaan yang sama pada jenis industri ataupun ekspedisi lainnya.  

6. Pada saat melakukan penyebaran kusioner penulis terkendala masalah 

izin dengan perusahaan yang menjadi sampel penelitian dikarenakan 

pada saat proses permintaan izin, HRD tidak ada di tempat ataupun 

sedang tidak bisa dijumpai karena sedang ada pekerjaan. 

5.3 Rekomendasi 

 Penulis mendapati beberapa keterbatasan selama melakukan penelitian 

ini, dimana dari keterbatasan tersebut, penulis ingin memberikan beberapa 

Tiarlan Serasi Manalu. Analisis Pengaruh Leadership, Disipline, Compensation, dan Motivation terhadap Employee 
Performance pada Perusahaan Logistik di Batam. 2019 
UIB Repository©2019



67 

  Universitas Internasional Batam  

rekomendasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dengan variabel yang 

sama, diantaranya :   

1. Supaya penelitian akan dilakukan dalam jangka waktu yang lebih 

panjang lagi supaya hasil yang didapat lebih maksimal dan data yang 

didapatkan juga akan lebih akurat 

2. Compensation dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap 

employee performance dan memberikan dampak yang positif pula. Maka 

dari itu, pihak perusahaan seharusnya dapat konsisten dalam memberikan 

kompensasi terhadap karyawannya. Dan pada saat ini, kelima perusahaan 

yang diteliti oleh penulis memberikan kompensasi yang sesuai sehingga 

para karyawan merasa puas dan senang bekerja pada perusahaan tersebut.  

3. Motivasi kerja juga memiliki hubungan yang signifikan pada kinerja 

karyawan, perusahaan seharusnya bisa terus memotivasi para 

karyawannya dengan misalnya mengadakan program employee of the 

year dan memberikan imbalan, sehingga para karyawan akan terus 

termotivasi dalam bekerja. 

4. Untuk segi keakuratan data, diharapkan bagi peneliti selanjutnya bisa 

membagikan kuisioner langsung kepada para responden yang dituju 

sehingga peneliti bisa menjelaskan terlebih dahulu mengenai maksud dan 

arti dari pertanyaan yang tertera dalam kuisioner penelitian, dan jika ada 

responden yang kurang mengerti dengan pertanyaan tersebut dapat 

bertanya secara langsung kepada peneliti.   
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