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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan                      

  Hasil pengujian hipotesis H1 dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel rekrutmen dan seleksi terhadap retensi karyawan pada 

karyawan perusahaan perhotelan di Batam. Hasil temuan ini konsisten dengan 

penelitian dari Haider et al., (2015), Olaimat dan Awwad (2017), Hosain (2016), 

Chandrasekara dan Perera (2016) dan Tatlah et al., (2017) 

 Hasil pengujian hipotesis H2 dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel pelatihan kerja terhadap retensi karyawan pada 

karyawan perusahaan perhotelan di Batam. Hasil temuan ini konsisten dengan 

penelitian dari Haider et al., (2015), Kaur (2017), Gharib et al., (2017), Chukwuka 

dan Nwakoby (2018), Hosain (2016) dan Manthi et al., (2018) 

 Hasil pengujian hipotesis H3 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

variabel penilaian kinerja berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan pada 

karyawan perusahaan perhotelan di Batam. Hasil temuan ini konsisten dengan 

penelitian dari Kossivi et al., (2016), Olaimat dan Awwad (2017), Bibi et al., 

(2016), Chukwuka dan Nwakoby (2018) dan Hosain (2016).  

 Hasil pengujian hipotesis H4 disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan pada karyawan 

perusahaan perhotelan di Batam. Hasil temuan ini konsisten dengan penelitian 

dari Haider et al., (2015), Olaimat dan Awwad (2017), Kossivi et al., (2016), 

Prabusankar (2017) dan Chiekezie et al., (2017)  
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5.2  Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan; 

1. Jumlah responden penelitian ini yang terbatas pada karyawan yang bekerja 

pada perusahaan bidang perhotelan saja, sehingga hasil penelitian ini 

belum mencerminkan pengaruh variabel dependen terhadap retensi 

karyawan sebagai variabel dependen, hasil yang berbeda bisa saja 

didapatkan bila penelitian dilakukan di bidang industri lain seperti 

manufaktur, perbankan, fabrikasi dan lainnya. 

2. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini hanya terbatas pada empat 

variabel independen saja, yaitu rekrutmen dan seleksi, pelatihan kerja, 

penilaian kinerja dan kompensasi terhadap retensi karyawan. 

3. Nilai uji koefisien determinasi (R
2
) hanya sebesar 0,554 yang 

menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan 

variabel retensi karyawan sebagai variabel dependen adalah sebesar 55,4% 

dan hasil ini masih belum dapat dikatakan pengaruh yang maksimal. 

 

5.3  Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan pembahasan,  maka penulis merekomendasikan 

beberapa hal agar tingkat retensi karyawan pada perusahaan bidang perhotelan di 

Batam dapat meningkat. Diperlukan tindakan dan kebijakan dari pihak 

manajemen perusahaan agar mampu meningkatkan retensi karyawan pada 

karyawan untuk tetap bersama dengan perusahaan dan mendukung kemajuan 
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perusahaan dalam keadaan ekonomi yang mengalami penurunan ini. Beberapa 

rekomendasi penulis yaitu; 

1. Melakukan penelitian lain yang berkaitan dengan retensi karyawan dengan 

objek penelitiannya adalah karyawan dari perusahaan dibidang industri 

lainnya yang berada di Batam. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih beragam dan berbeda dari hasil penelitian 

sebelumnya.  

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain yang juga 

mempunyai pengaruh terhadap retensi karyawan seperti seperti lingkungan 

kerja (Kossivi et al., 2016). 

3. Dengan nilai koefisien determinasi (R
2
) yang masih rendah yaitu 55,4%, 

maka penulis merekomendasikan untuk penelitian selanjutnyanya, bisa 

menambahkan variabel independen lainnya yang dapat meningkatkan nilai 

koefisien determinasi.  
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