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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berikut adalah kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini, 

diantaranya: 

1. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

organisasi (H1). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian oleh Alireza 

Nazarian, Anabela Soares,  

Lottermoser, (2017). 

2. Kualitas SDM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

organisasi (H2). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian oleh Nasser 

Habtoor, (2016). 

3. Pelatihan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi 

(H3). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian oleh Nikandrou et al 

(2008). 

4. Disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

organisasi (H4). Hasil penelitian sesuai dengan penelitian oleh Hepiana 

Patmarina dan Nuria Erisna (2012). 
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5.2  Keterbatasan 

Berikut penulis paparkan beberapa keterbatasan yang ditemui dalam 

penelitian ini, diantaranya: 

1. Data penelitian yang dihasilkan merupakan hasil instrument yang berdasar 

pada masing-masing persepsi responden sehingga ditkhawatirkan factor 

persepsi pada setiap responden berbeda dengan keadaan yang sebenarnya 

2. Kurangnya waktu responden yang dituju dalam pengisian kuesioner 

karena pekerjaan bidang pelayanan yang sulit di tinggalkan pada Rumah 

Sakit, dan Bandara. 

3. Penyebaran kuesioner menggunakan perantara sehingga kendala pada 

pengertian responden terhadap butir pertanyaan yang masih perlu 

dijelaskan tidak berjalan dengan baik  

5.3  Saran 

Berikut penulis sampaikan beberapa saran yang mungkin dapat dikaji 

ulang sebagai kelanjutan dalam penelitian ini: 

1. Pemimpin didalam perusahaan penting untuk menerapkan gaya 

kepemimpinan didalam kinerja guna memotivasi karyawan didalam 

perusahan dan membangkitkan kinerja organisasi. 

2. Sumber daya manusia didalam perusahaan harus meng improve dalam 

peningkatan kualitas dirinya yang akan memberikan sumbangsih bagi 

kesuksesan kinerja organisasi  
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3. Perusahaan harus terus memberdayakan program pelatihan bagi 

karyawan untuk mengurangi terjadinya kesalahan fatal karyawan yang 

kurang dalam hal dilatih dalam pekerjaan yang nantinya juga akan 

meningkatkan kinerja organisasi  

4. Untuk variabel pelatihan, dalam konteks karyawan perusahaan dan 

semua stakeholder perusahaan perlu untuk terus meningkatkan disiplin 

kerja nya guna meningkatkan performa kinerja organisasi kedepan. 

5. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti lain disarankan untuk 

menggunakan variable seperti pengembangan, dan variable inovasi 

serta variable lainnya yang belum di ikut sertakan dalam penelian ini. 

6. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti lain disarankan untuk melakukan 

penelitian di lingkup instansi pemerintahan yang lebih luas seperti 

Dinas-dinas kota, atau pun di instansi swasta yang memiliki 

keberagaman latar belakang karyawan dari umur,tingkat pendidikan 

serta waktu lama bekerja nya. 

7. Bagi perusahaan, kinerja organisasi sangat penting untuk terus 

ditingkatkan demi menjawab persaingan kerja dan tuntutan kualitas 

perusahaan di kemudian hari. Gaya kepemimpinan, kualitas SDM, 

pelatihan dan disiplin kerja hanyalah beberapa dari faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja organisasi. 
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