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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN  DAN REKOMENDASI 

 
 

5.1 Kesimpulan  

Setelah melakukan beberapa pembahasan dan melakukan uji pengolahan 

data yang sudah didapatkan dari bab sebelumnya tentang hubungan antara 

kompensasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap keterlibatan 

karyawan pada perusahan yang bergerak di bidang ritel di kota batam dengan 

mengambil objek penelitian sebanyak 200 responden melaluli kuesioner dan 

hanya 193 responden yang bisa di jadikan objek penelitian yang di nyatakan 

valid pada kuesionernya untuk melakukan penelitian ini.  

Dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil analisis 

faktor-faktor keterlibatan karyawan pada perusahaan yang bergerak di bidang 

ritel di Batam. Faktor-faktor yang mempengaruhi pada penelitian ini ada 3 

yaitu kompensasi, lingkungan kerja, dan kepemimpinan Faktor-faktor tersebut 

di ambil dan di peroleh dari jurnal Anitha (2013). 

Dari hasil pengelolah data bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian pada hipotesis H1 dapat di simpulkan bahwa kompensasi   

berpengaruh signifikan positif terhadap keterlibatan karyawan. 

Kesimpulan ini meyatakan bahwa kompensasi mempunyai peranan 

terhadap keterlibatan karyawan apabila karyawan mendapatkan 
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2. kompensasi yang layak atau sesuai maka para karyawan akan dengan 

senang melakukan pekerjaannya tanpa memikirkan kompensasi yang 

kurang dan memiliki biaya kehidupan yang cukup. 

3. Hasil penelitian pada hipotesis H2 dapat di simpulkan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan positif terhadap keterlibatan karyawan. 

Kesimpulan ini menyatakan bahwa lingkungan kerja mempunyai peranan 

terhadap keterlibatan karyawan apabila seorang karyawan merasa 

lingkungan kerja yang  di tempat dia berada memiliki lingkungan kerja 

yang nyaman, bersih, dan aman maka karyawan tidak akan merasa 

terganggangu dengan lingkungan sekitar dan dapat membantu proses kerja 

dengan lancar tanpa terkendala dengan lingkungan sekitarnya. 

4. Hasil penelitian pada hipotesis H3 dapat di simpulkan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap keterlibatan 

karyawan. Kesimpulan ini menyatakan bahwa kepemimpinan mempunyai 

peranan terhadap keterlibatan karyawan yang dimana karyawan 

membutuhkan pemimpin yang sanggup memberikan contoh baik kepada 

mereka dengan memiliki berbagai kelebihan seperti semangat dan rasa 

tanggung jawab sebagai pemimpin yang baik untuk memberikan hasil 

yang baik terhadap perusahaan tanpa mengurangi respek terhadap 

karyawannya karena karyawan bagian penting juga dari sebuah 

perusahaan. 
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5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian  ini hanya di lakukan pada satu penelitian pada wilayah tertentu 

khususnya wilayah Batam dan tidak mencakup semua wilayah di Batam di 

karenakan transportasi dan luas pulau juga harus di perhitungkan. Di 

karenakan penelitian di wilayah tertentu maka jumlah karyawan yang akan 

di teliti juga mempunyai keterbatasan di dalam jumlahnya. 

2. Dalam melakukan penelitian ini harus keliling di setiap gerai yang di 

miliki oleh perusahaan di wilayah tersebut dan waktu yang singkat untuk 

melakukan sebuah penelitian  dan penelitian tidak bisa memberikan hasil 

yang lebih banyak lagi. 

3. Dari hasil uji regresi yang telah di dapatkan dari pengelolahan data 

terdapat Adjusted R
2 

dengan jumlah 0,495 atau 49,5% sedangkan sisa dari 

Adjusted R
2 

 (100% - 49,5% = 50,5%), nilai tersebut hasil dari 

pengelolahan data dan juga di nyatakan untuk seberapa besar variabel 

independen leadership, work environment, dan compensation terhadap 

variabel dependen yaitu employee engagement. 

 

5.3 Rekomendasi 

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan penulis atas hasil penelitian ini 

kepada pihak perusahaan khususnya perusahaan yang bergerak di bidang ritel, 

dan kepada peneliti selanjutnya yaitu: 
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a) Bagi para peneliti selanjutnya lebih baik melakukan penelitian tidak hanya 

pada satu perusahaan atau bisa lebih dari satu perusahaan atau juga bisa 

memilih perusahaan yang bisa memberikan peneliti hasil yang lebih bagus, 

supaya hasil dari penelitian itu bisa memiliki hasil yang beragam dari para 

respondennya dan juga mempunyai banyak responden maka bisa 

menjadikan hasilnya yang mempunyai keakuratan yang bagus.  

b) Faktor tempat ataupun wilayah yang akan menjadi sebuah objek penelitian 

harus di kaji dengan baik agar semuanya tidak ada yang terkendala pada 

transportasi atau akomodasi untuk melakukan kegiatan penelitian tersebut. 

c) Untuk dapat memaksimalkan kembali penelitian ini, misalnya melalui 

pertambahan variabel penelitian yang mempengaruhi keterlibatan 

karyawan.  Dan lain-lain dapat di gunakan untuk penelitian selanjutnya 

yang di sesuaikan dengan objek penelitian selanjutnya dan fenomena yang 

ada. Kemudian, penyempurnaan format instrument penelitian, perbaikan 

metode penyebaran kuesioner dan perluasan objek penelitian juga di rasa 

perlu di maksimalkan oleh peneliti selanjutnya. 
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