
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa 

saja yang mempengaruhi hubungan antara AtHome, BehHome, BehWork dan 

AtWork terhadap Generativity. Dan dengan demikian maka penulis dapat 

mengambil kesimpulan bahwa hasil penelitian ini diambil dari responden yang 

memiliki status sebagai seorang pekerja. Dan pengambilan sampel berlokasi di 

Universitas Internasional Batam. Kesimpulan untuk hasil akhir, ada 6 (enam) 

hipotesis yang diterima sedangkan 3 (tiga) hipotesis sisanya belum dapat di terima 

(H2, H3, & H7). 

Total kuesioner yang di ambil sebagai sampel sebanyak 350 lembar 

kuesioner, yang mana juga terdapat sebanyak 18 lembar dikarenakan pengisian 

kuesioner yang tidak lengkap dan tidak ada kuesioner yang terkena outlier 

ataupun kuesioner yang tidak dikembalikan. 

 

5.2 Keterbatasan 

Dalam melakukan penelitian ini, dapat diketahui bahwa terdapat  beberapa 

keterbatasan yang membuat penelitian ini menjadi kurang sempurna. Keterbatasan 

tersebut antara lain : 

1. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel saja seperti AtHome, 

BehHome, BehWork dan AtWork terhadap  Generativity, namun masih ada 

lagi terdapat variabel-variabel lain yang dapat menjelaskan  Generativity 
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seperti variabel Intention, Motivation, Sustainable, Initiative dan Self-

Awareness. 

2. Pada penelitian ini hanya dilakukan di Universitas Internasional Batam 

(UIB), sedangkan masih ada banyak universitas-universitas lain yang ada 

di kota Batam seperti Universitas Putra Batam, Universitas Batam dan 

Universitas Politeknik yang mungkin akan sangat membantu juga dalam 

proses pengambilan survei data. 

3. Jumlah sampel survei yang masih sedikit (hanya 350 responden) sehingga 

dianggap kurang kuat untuk mewakili seluruh populasi pengguna energi 

listrik maupun air di kota Batam. 

 

5.3 Rekomendasi  

Jika dilihat dari kesimpulan dan keterbatasannya, penulis dapat 

memberikan rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, yaitu : 

1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Pada hipotesis 1 (satu), 4 (empat) & 6 (enam) disarankan agar 

pengguna lebih memperhatikan serta bertanggung jawab dan juga 

mengambil tindakan terhadap sumber daya yang digunakan di 

tempat tinggal. Contohnya : memberitahu kepada penghuni rumah 

untuk mematikan lampu dan air jika tidak digunakan. 

b. Pada hipotesis 5 (lima), 8 (delapan) & 9 (sembilan) disarankan agar 

pengguna lebih memperhatikan serta bertanggung jawab dan juga 

mengambil tindakan terhadap sumber daya yang digunakan di 
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tempat kerja. Contohnya : memberitahu kepada rekan kerja untuk 

mematikan lampu dan air jika tidak digunakan. 

c. Penulis juga menyarankan agar menambahkan variabel Intention, 

Motivation, Sustainable, Initiative dan Self-Awareness. Dengan 

memberikan arahan ataupun pandangan yang baru, dapat membantu 

mereka dalam proses penghematan listrik ataupun air 
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