
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1      Kesimpulan 

Penulis melakukan penelitian yang di lakukan pada perusahaan Persero di 

kota Batam yang diantaranya adalah PT. Jiwasraya (Persero) PT. GraPARI 

Telkomsel (Persero) dan Persero Batam (Persero) dengan menggunakan kuesioner 

yang di sebarkan secara individual dengan jumlah sampel 185 karyawan. Dari 

jumlah kuesioner yang disebar terdapat 150 data yang dapat diolah dan tidak 

outlier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel keterampilan politik secara 

positif berpengaruh terhadap partisipasi pengambilan keputusan (H1), variabel 

kepemimpinan secara positif berpengaruh terhadap partisipasi pengambilan 

keputusan (H2), variabel partisipasi pengambilan keputusan secara positif 

berpengaruh terhadap komitmen organisasi (H3), variabel keterampilan politik 

secara positif berpengaruh terhadap komitmen organisasi (H4), variabel 

kepemimpinan secara positif berpengaruh terhadap komitmen organisasi (H5), 

variabel keterampilan politik secara positif berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi melalui partisipasi pengambilan keputusan (H6), variabel 

kepemimpinan secara positif berpengaruh terhadap komitmen organisasi melalui 

partisipasi pengambilan keputusan (H7). 
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5.2     Keterbatasan 

    Penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data responden terhadap penelitian belum dapat memenuhi 

semua kantor cabang Persero yang ada di kota Batam karena perbedaan 

perizinan tiap cabang dan aturan yang berlaku di perusahaan Persero. 

2. Objek dalam penelitian ini hanya meneliti karyawan yang berada di 

perusahaan Persero di kota Batam yang diantaranya adalah PT. Jiwasraya 

(Persero) PT. GraPARI Telkomsel (Persero) dan Persero Batam (Persero). 

3. Ketidaksediaan dan ketidakpastian konfirmasi beberapa perusahaan dalam 

memberikan perizinan terkait penelitian.  

 
 
5.3   Saran 

  Penulis memberikan beberapa saran terkait hasil penelitiaan yang telah 

dilakukan sebagai berikut:  

1. Untuk meningkatkan keterampilan politik dari kepribadian masing-masing 

karyawan sebaiknya perusahaan Persero lebih banyak mengadakan 

program pengembangan diri pada karyawan, mengadakan kegiatan 

bulanan untuk meningkatkan keakraban antara karyawan untuk 

meningkatkan koneksi dan mewujudkan segala sesuatu yang lebih baik di 

tempat kerja. 

2. Dalam meningkatkan kemampuan dalam kepemimpinan kerja dan 

bekerjasama dengan terampil sebaiknya mengadakan training and 

Feggy Alfa Syahfitri. Pengaruh Keterampilan Politik dan Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi 
dengan Partisipasi Pengambilan Keputusan Sebagai Mediasi. 
UIB Repository©2019



development leadership yang menarik dan kondusif untuk menunjang 

kinerja diperusahaan. 

3. Karyawan di perusahaan Persero harus merasa lebih perduli untuk ikut 

andil berpartisipasi dalam pengambilan keputusan agar rasa memiliki dan 

kesetiaan terhadap perusahaan lebih baik dan mempunyai rasa memiliki 

dan toleransi yang baik setiap terjadinya pengambilan keputusan.  

4. Dalam hal peningkatan komitmen karyawan sebaiknya perusahaan Persero 

mengadakan program quality time antar sesama karyawan minimal tiga 

bulan sekali atau saat anniversary perusahaan. Misalnya membuat 

program suatu perlombaan seni, kreatifitas, gagasan ide atau lainnya antar 

divisi. Perusahaan juga dapat memberikan insentif, bonus atau 

penghargaan kepada karyawan yang sudah lama bekerja di perusahaan. 
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