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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 ditolak, dikarenakan hasil

penelitian menyatakan bahwa variabel Customer Orientation memiliki hubungan 

tidak signifikan terhadap Organizational Performance. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penulis memberikan hasil yang tidak konsisten dengan penelitian 

sebelumnya yang telah dilakukan oleh (Kearney et al. 2017), (Chu et al., 

2017)(Cross et al. 2008), (Ramayahet al. 2011), (Singh dan Venugopal 2015). 

Adapun faktor lainnya yang menyatakan mengapa Customer Orientation tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Organizational Performance antara lainnya, 

terdapat perbedaan budaya dan persepsi dari setiap daerah maupun negara serta 

kinerja suatu organisasi dipengaruhi oleh banyak hal baik dari internal maupun 

external, baik buruknya kinerja organisasi tidak hanya selalu dipengaruhi oleh 

faktor orientasi pelanggan tetapi juga dapat dipengaruhi oleh kecerdasan 

emosional pekerja, kepuasan kerja, komitmen organisasi, faktor lingkungan dan 

perilaku kewargaan organisasi (OCB). 

2. Hasil penelitian menyatakan bahwa H2 dapat diterima, dikarenakan hasil

uji menyatakan variabel Emotional Intelligence memiliki hubungan yang 

signifikan positif sebagai moderasi antara variabel Customer Orientation terhadap 

Organizational Performance. Hasil penelitian ini dapat dikatakan konsisten 

dengan penelitian sebelumnya yang telah diuji oleh (Kearney et al. 2017), (Stubbs 

et al., 2008), (Suan et al. 2015), (Akram et al. 2017), (Kadic-Maglajlic et 
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al.2016). Hasil menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dari pekerja yang baik 

mampu mempengaruhi orientasi pelanggan dimana karyawan mampu memahami, 

mengerti apa yang dibutuhkan pelanggan, bersikap dewasa serta memiliki 

pengontrolan emosi yang baik sehingga hasil tersebut dapat berpengaruh langsung 

terhadap kinerja organisasi. 

3. Hasil penelitian memberikan hasil bahwa H3 dapat diterima, dikarenakan

hasil uji menyimpulkan variabel Emotional Intelligence memiliki hubungan yang 

signifikan positif terhadap variabel Citizenship Behaviour of Employees. Hasil 

penelitian variable ini dapat dikatakan konsisten karena sama dengan penelitian 

sebelumnya yang telah diuji oleh (Kearney et al. 2017), (Anwar et al. 2017), (Jain , 

2012)(Dartey-Baah dan Mekpor 2017), (Cohen dan Abedallah 2015). Hasil 

menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dari pekerja yang baik dan tidak 

mudah terbawa perasaan dendam maupun tersinggung akan berpengaruh terhadap 

sifat ketahanan dari karyawan itu sendiri atau OCB seperti loyalitas terhadap 

perusahaan, sikap toleransi untuk membantu sesama dan keinginan untuk bekerja 

secara sukarela maupun lebih dari pekerjaan yang sudah ditentukan. 

4. Hasil penelitian menyimpulkan H4 dapat diterima, dikarenakan hasil uji

menyimpulkan variabel Citizenship Behaviour of Employees memiliki suatu 

pengaruh yang dikatakan signifikan positif terhadap variabel Organizational 

Performance. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh (Kearney et al. 2017), (Suan et al. 2015), (Sawitri et al. 2016), 

Hakim dan Fernandes (2017), (Kilinc dan Ulusoy 2014). Hasil menunjukkan 

bahwa karyawan yang memiliki OCB yang tinggi cenderung untuk bekerja lebih 
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terhadap perusahaan baik diwaktu jam kerja maupun diluar jam kerja serta 

memiliki keterlibatan yang tinggi terhadap perusahaan, toleransi saling bantu 

terhadap sesama pekerja sehingga memberikan pengaruh yang positif pula 

terhadap kinerja dari perusahaan secara keseluruhan. 

5.2 Keterbatasan 

Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut antara lain : 

1. Data penelitian di peroleh tidak pasti dapan mencerminkan keadaan yang

sama di industri lain karena hanya mencakup satu industri tepatnya lima

besar Bank Perkreditan Rakyat dengan aset tertinggi di Kota Batam

2. Hasil uji R-Square variabel dependen Organizational Performance

sejumlah 30,4%. Hal ini menyatakan bahwa dari variabel Customer

Orientation, Emotional Intelligence dan EmployeesCitizenship Behaviour

hanya bisa mengambarkan atau mempengaruhi variabel dependen tersebut

sebesar 30,4%, dan sisanya sejumlah 69,6% dipengaruhin oleh unsur

pengaruh lainnya yang tidak ada dalam model penelitian yang dilakukan

penulis. Dapat dinyatakan kesimpulan akhir bahwa masih ada unsur

pengaruh lain yang dapat menjelaskan Organizational Performance lebih

dalam lagi.

3. Data yang diperoleh belum cukup luas dan belum dapat disimpulkan

secara sepihak.

4. Variabel yang diuji hanya terbatas dalam 4 variabel yaitu Customer

Orientation,Emotional Intelligence, EmployeesCitizenship Behaviourdan

Organizational Performance.
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5.3 Rekomendasi 

 Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan kepada penelitian yang 

akan datang yaitu 

1. Perlu adanya tambahan variabel untuk mengetahui faktor-faktor yang 

dapat mempengaruhi Organizational Performance. 

2. Peneliti dapat menggunakan objek atau referensi dari jurnal lain untuk 

memperoleh hasil yang lebih akurat. 

3. Pembagian kuesioner yang lebih luas dan merata. 
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