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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian yang dilakukan berguna untuk mencara keterkaitan serta 

pengaruh dari variabel Lingkungan Kerja, Motivasi Kerja dan Pelatihan Kerja 

yang berperan sebagai variabel independen  terhadap variabel dependen yaitu 

Kinerja Karyawan. berdasarkan penelitian yang telah dillakukan, dapat ditarik 

kesimpulan sebgai berikut : 

1. Variabel Lingkungan Kerja diketahui memiliki nilai signifikan sebesar 

0.000 dengan nilai beta 0.407  dimana jika nilai signifikan tersebut 

<0.05 sehingga nilai tersebut dapat dikatakan bahwa  variabel dari 

lingkungan kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja karyawan pada 

karyawan  telekomunikasi PT. Telkom Indonesia cabang Kota Batam.  

Dengan bedasarkan hasil uji tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa 

variabel lingkungan kerja sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Aber Naa (2017), Agus Setiawan ( 2013) dan Dofa Ariska Wibowo (2015) 

2.  Variabel Motivasi Kerja  memiliki nilai signifikan sebesar 0,000 

dengan nilai beta sebesar 0.215 jika nilai signifikan <0.05 maka 

varaibel  motivasi kerja berpengaruh terhadap variabel kinerja 

karyawan dari karyawan telekomunikasi PT. Telkom Indonesia. 

Hasil uji tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa variabel lingkungan 

kerja sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Aber Naa (2017), 

Agus Setiawan ( 2013) dan Dofa Ariska Wibowo (2015) 
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3. Variabel independen Pelatihan kerja ditemukan memiliki nilai 

signifikan sebesar 0.000 yang mana nilai tersebut <0.05 sehingga 

dinyatakan bahwa variabel perlatihan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan terhadap karyawan telekomunikasi PT. Telkom 

Indonesiia.  

Pelatihan kerja sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Suhardi (2015), Deni Primajaya (2010), Aber Naa (2017) dan Denny 

Triasmoko, et al (2014).  

 

5.2 Keterbatasan 

 Terdapat keterbatasan yang dijumpai oleh peneliti disaat melakukan 

penlitian ini, dimana keterbatasan tersebut berasal dari kekurangan yang dijumpai 

disaat melaksanakan penelitian, berikut merupakan kekurangan-kekurangan yang 

didapati : 

1. Pada Uji Adjusted R
2 

 variabel independen yang diuji yakni lingkungan 

kerja, motivasi kerja, serta pelatihan kerja hanya dapat menjelaskan 

variabel dependen yaitu kinerj karyawan sebesar 58,8%.  

2. Limitasi dari obyek penelitian, hal yang dimaksudkan ialah byek 

penelitian yang digunakan hanya 1 perushaan telekomunikasi yang ada 

di Kota Batam yakni PT. Telkom Indonesia, yang mana hal ini 

dikarenakan btasan waktu yang dimiliki  peneliti yang mana 

menyebabkan tidak dapat menjelaskan kondisi yang asli. 
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5.3 Rekomendasi 

 Untuk dapat mewujudkan penelitian yang lebih akurat serta lebih baik 

kedepannya, ma terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diambil berdasarkana 

ketrbatasan serta kesimpulan yang telah diteliti pada penelitian ini, dimana unsur-

unsur tersebut dapat dijadikan pertimbangan ketika melakukan penelitian 

kendepannya. Rekomendasi tersebut dijabarkan sebagai berikut : 

1. Penambahan variabel, untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih 

akurat lagi pada penelitian berikutnya maka ada baiknya jika varaibel 

independen ditambahkan dimana hal tersebut memberikan penjelasan 

yang keseluruhan terhadap variabel dependen. Peneliti menyarankan 

penambahan varaibel  Disiplin Kerja ( Johanes Eliezer Ayer et al, 2016) 

atau penambahan variabel  Kompensasi (M Nur Isna D et al,2013). 

2. Penambahan jumlah obyek penelitian, penambahan tersebut 

dimaksudkan agar pada penelitian selanjutnya mendapatkan hasil dari 

kondisi yang lebih real, dikarenkana memadainya jumlah obyek 

penelitian yang dimiliki. Pada penelitian selanjutnya peneliti dapat 

mengganti obyek penelitian yakni dari perusahaan telekomunikasi 

menjadi Rumah Sakit, asalkan sesuai dengan kaidah penelitian.  
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