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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Pada Penelitian ini bermaksud agar memahami hal-hal yang mempengaruhi 

Kinerja Karyawan Matahari Departement Store Batam. Komponen yang dipakai 

untuk survey ini ialah gaya kepemimpinan, etik dan iklim organisasi. Maka 

kesimpulan dari hasil peneilitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis H1 menunjukan bahwa variabel Gaya

Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan. Hasil 

pengujian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya dari Ozer dan Tınaztepe 

(2014), Iqbal N et al., (2015), Girei (2015), dan Asrar-ul-Haq et al., (2016). 

2. Hasil pengujian hipotesis H2 menunjukan bahwa variable Iklim Organisasi

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kinerja Karyawan. Hasil pengujian ini 

konsisten dengan penelitian sebelumnya dari Selamat et al., (2013), Uddin, et al., 

(2013) dan Permarupan et al., (2013). 

3. Hasil pengujian hipotesis H3 menujukan bahwa Etik berpengaruh signifikan

terhadap variabel Kinerja Karyawan. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

penelitian sebelumnya dari Adeyeye et al., (2015), Arsyad (2014) dan Rismawati 

(2016). 
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5.2 Keterbatasan 

Dalam penelitian yang dilakukan ini ada terdapat beberapa keterbatasan 

antara lain: 

1. Masih kurangnya pengetahuan atau pemahaman dari responden penelitian

tentang Gaya Kepemimpinan, Etik, Iklim Organisasi dan Kinerja Karyawan. 

Sehingga terjadi ketidak sesuaian jawaban responden dari pertanyaan yang 

disajikan. 

2. Penelitian ini memiliki jumlah responden yang terbatas tidak menjangkau

seluruh Departement Store di Batam, hanya pada karyawan Matahari Departement 

Store saja, sehingga hasil penelitian ini tidak mencerminkan persepsi tentang Gaya 

Kepemimpinan, Etik dan Iklim Organisasi terhadap Kinerja Karyawan secara luas 

di Batam. 

3. Variabel yang diteliti dalam penelitian ini masih terbatas pada variabel Gaya

Kepemimpinan, Etik dan Iklim Organisasi. Sehingga pada penelitian selanjutnya 

dapat menambahkan variabel lain untuk memperkaya khasanah penelitian. 

4. Waktu yang dibutuhkan dalam pengumpulan koesioner cukup lama karena

responden terbagi dalam jam kerja yang berbeda seperti masuk pagi dan masuk 

sore. 
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5.3 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan pembahasan, Penulis memberikan beberapa saran terkait 

hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk peneliti untuk memberikan

penjelasan terlebih dahulu terhadap variabel yang akan diteliti pada responden yang 

dituju. 

2. Penelitian selanjutnya peneliti dapat menambakan object penelitian pada

departemen store lainya agar mendapatkan hasil penelitian yang beragam dan lebih 

baik lagi. 

3. Pada penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel penelitian lainya

yang memiliki faktor-faktor lain yang dapat berpengaruhnterhadap kinerja 

karyawan. 

5.4 Saran 

Penulis memberikan beberapa saran terkait hasil penelitian sebagai berikut : 

1. Gaya Kepemimpinan, Berdasarkan hasil penelitian tingkat kinerja karyawan

secara keseluruhan ada pada tingkat yang baik, akan tetapi manajemen perusahaan 

baiknya terus menerus melakukaneevaluasi dan memberikan karyawan 

kepercayaan dalam menyelesaikan atau menjalankan pekerjaan dan tanggung 

jawab karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Etik, Berdasarkan hasil penelitian etik yang memiliki hasil yang baik,

manajement perusahaan membuat dan menerapkan etika kerja yang tidak begitu 

memberatkan karyawan sehingga karyawan dapat bekerja dengan maksimal dan 
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nyaman dengan perusahaan dengan demikian akan tercapai tujuan produkfitas 

perusahaan dari kinerja karyawan baik. 

3. Iklim Organisasi, Iklim Organisasi yang tercemin dalam hasil penelitian,

menunjukan indikator yang sangat berperan dalam kinerja karyawan. Dengan 

demikian perusahaan dapat mempertahankan iklim organisasi yang baik dalam 

perusahan. 
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