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BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Pada Penelitian ini bermaksud agar memahami hal-hal yang 

mempengaruhi Perencanaan Kesuksesan perusahaan manufaktur di industri 

Batamindo Kota Batam. Komponen yang dipakai untuk survei ini ialah 

Pengetahuan manajemen, gaya kepemimpinan dan pengembangan karir. Faktor-

faktoratersebut didapat dengan menggunakan teori dari Ishak (2016). Dalam 

penelitian ini menggunakan teori hair et al (2010) dengan skala 1:8 yang mana 

terdapat 20 pertanyaan sehingga dari 20 pertanyaan tersebut dikali 8 maka dengan 

demikian total respoden sebanyak 160 responden.  Namun untuk menghindari 

data eror atau data yang disebar tidak kembali, maka dibagikan menjadi 180 

responden dan minimum sebanyak 160 responden pada responden karyawan dari 

5 perusahaan manufaktur di Industri Batamindo kota batam.  

Kesimpulan dari hasil peneilitian ini adalah Hasil uji H1 menunjukkan 

bahwa variabel pengetahuan manajemen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

Kesuksesan Perencanaan. Hasil pengujian ini konsisten dengan penelitian 

sebelumnya dari Ishak  (2016), Seniwoliba (2015)  dan  Janella  (2012). Hasil uji H2 

menjelaskan bahwa variabel Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap variabel Kesuksesan Perencanaan. Hasil pengujian ini konsisten dengan 

penelitian sebelumnya Manaf et al (2017), Ng’andu (2017) dan Dachapalli 

(2016). Hasil uji H3 menunjukkan bahwa variabel Pengembangan Karir 

berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesuksesan Perencanaan Hasil 
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pengujian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya Amin et al (2014), Asrar 

dan peter (2016) dan Manaf et al (2017). 

5.2 Keterbatasan 

Adapun keterbatasan pada penelitian ini yaitu:  

1. Hasil uji koefisien determinasi (R2) menyatakan bahwa pengaruh 

pengetahuan manajemen, gaya kepemimpinan dan pengembangan karir 

terhadap perencanaan kesuksesan hanya sebesar (0,379) yang menunjukkan 

bahwa kemampuan model dari semua variabel inependen dapat menjelaskan 

variabel sebesar 37,9% serta sisanya 62,1% sehingga masih karyawan.  

2. Proses sulit dan membutuhkan waktu yang panjang dalam mendapat 

perizinan penyebaran kuesioner di perusahaana multinasional. 

3. Penelitian ini dilakukan hanya pada beberapa perusahaan dan pada kawasan 

industri tertentu. 

5.3 Rekomendasi        

Penelitian ini membuktikanaadanyaapengaruh sesuaiidengan model 

penelitian. Melalui begini akan menjadi daya tarik bagiiperusahaan, juga ada hal-

halayang peneliti dihimbaukan bagi perusahaan supaya memajukan 

kinerjaakaryawan di perusahaan manufaktur melalui: 

1. Perusahaan harus lebih mengawasi faktor-faktor pada perencanaan 

kesuksesan dimana seharusnya diberikan kepada karyawan. Manajer perlu 

memperhatikan pengembangan karir di setiap kinerja karyawan dan juga 

seperti apa yang sesuai dengan seharusnya karyawan dapatkan.  

2. Perusahaan harus ekstra melihat aspek yang mendorong keseimbangan 

kehidupan kerja yang diberikan kepada staff. Manajer juga harus memantau 
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cara seperti apa yang sesuai agar terciptanya pengembangan karir Antara 

perencanaan kesuksesan dan juga kehidupan karyawan yang sesuai. 

3. Perusahaan harus memberikan kepada staff agar menghasilkan informasi 

dan mengembangkan kemampuan dalam hal yang bersangkutan mengenai 

pekerjaan mereka yaitu dengan mensponsori ke berbagai program pelatihan 

internal dan lainnya. 
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