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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1.1 Kesimpulan  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahu apakah terdapat 

pengaruh dari variabel independen gaya kepemimpinan, kompensasi, 

lingkungan kerja serta komitmen organisasi terhadap dependen variabel yaitu 

keterikatan karyawan pada karyawan hotel bintang empat di kota Batam. 

Responden yang diteliti terdiri dari lima perusahaan jasa akomodasi yang 

beroperasi di kota Batam yaitu Best western hotel, Aston hotel, Nagoya hill 

hotel, Swissbel hotel, serta Grand I Hotel. Pendistribusian kuesioner sebanyak 

298 kuesioner dan terdapat 1 data yang outlier sehingga data yang lanjut dapat 

diolah sebanyak 297 data.  

Variabel independen dalam penelitian ini ada 4 variabel yaitu gaya 

kepemimpinan, kompensasi yang diadopsi dari model penelitian Mochammad 

Perbowo (2017) sedangkan variabel lingkungan kerja di adopsi dari model 

penelitian yang dilakukan oleh Anitha et al (2014) dan variabel komitmen 

organisasi di adopsi dari model penelitian Khalid et al.,(2015).  

Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa variabel gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap keterikatan karyawan 

kesamaan hasil dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh  Perbowo 

et al., (2017), Mohamedashik et al., (2014) Perbowo et al., (2017), Khalid et 

al., (2015), Kaya (2014), Kuuruzum et al., (2014), Akanju et al., (2018), 

Anggraini et al., (2016), Guest (2014), Indriyani et al., (2017), Bedarkar dan 
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Pandita (2012), Akthar et al., (2015), Ologbo dan Sofian (2013), Swati (2013), 

Anitha et al., (2013), suhartini et al.,(2013), Iqbal et al.,(2015), Obicci (2015), 

Hsien dan Wang (2013), Ravikumar (2013), Zainol dan Prasama (2013) 

Dari hasil yang diperoleh dapat ditarik beberarapa kesimpulan bahwa, 

Gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan yang positif terhadap keterikatan 

karyawan. Keikutsertaan karyawan dalam mewujudkan tujuan organisasi 

terbentuk dari gaya pemimpin yang memimpin mereka serta memberikan 

peluang yang besar untuk organisasi dalam persaingan bisnis yang ketat pada 

saat ini khususnya bagian perhotelan. Gaya kepemimpinan partisipatif, 

direktif, suportif dan berorientasi pada masa depan bisa menambah tingkat 

keterikatan karyawan pada hotel tempat responden bekerja. 

Kompensasi mempunyai kontribusi untuk lebih meningkatkan keterikatan 

karyawan, karena keterikatan karyawan berbanding lurus dengan apa yang di 

peroleh dari perusahaan hal ini penting untuk di perhatikan oleh hotel hotel 

tempat responden bekerja. 

Lingkungan kerja terbukti memiliki pengaruh yang positif signifikan 

dalam meningkatkan keterikatan karyawaan. lingkungan yang aman, nyaman, 

fasilitas yang menunjang serta team kerja yang solid dan saling mendukung 

sangat berpengaruh untuk meningkatkan rasa  terikat pada hotel tempat 

responden bekerja. 

Komitmen organisasi juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keterikatan karyawan, karyawan yang berkomitmen tinggi sudah pasti terikat 
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terhadap perusahaan, untuk itu perusahaan perlu memperhatikan akan jenjang 

karir mereka. 

Secara keseluruhan variabel independen yang diteliti tergolong tinggi 

dapat dilihat dari output koefisien determinasi yaitu sebesar 75.7% mampu 

menjelaskan akan pengaruh tingkat keterikatan karyawan. 

 

5.1 Keterbatasan  

Adapun keterbatasan-keterbatasan di penelitian ini yaitu : 

a. 51% data yang di peroleh dari responden terdominasi oleh usia 20-25 

tahun sementara dari hasil survei global yang diperoleh dari  

http://www.employee-engagement-index.com memberitahukan bahwa 

karyawan  memutuskan untuk mendedikasikan diri dan mulai 

memikirkan untuk terikat kepada perusahaan pada usia 25 tahun ke 

atas. 

b. Responden yang ada pada penelitian ini hanya karyawan yang bekerja 

di lima hotel bintang 4 di Batam sehingga tidak mencerminkan 

jawaban dari seluruh karyawan yang bekerja pada hotel bintang 4 di 

Batam dengan maksimal. 

c. Cakupan wilayah penelitian yang dilakukan hanya di Batam saja 

sehingga tidak mewakili seluruh jawaban karyawan yang bekerja di 

hotel bintang 4 yang ada di tempat lainnya. 
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5.1.1 Rekomendasi 

Ketersedian manajemen untuk lebih memperhatikan tentang keterikatan 

karyawannya, agar mampu menghasilkan kinerja yang maksimal yang berdampak 

pada pencapaian tujuan perusahaan. Rekomendasi lain yang bisa menjadi bahan 

pertimbangan untuk manajemen hotel khususnya bintang empat yang ada di 

Batam yaitu : 

1. Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

keterikatan karyawan, gaya kemimpinan yang partisipatif, direktif, 

suportif diharapakan oleh bawahan untuk itu harapan besar bagi 

organisasi memberikan perhatian terkait dengan hal ini. 

2. Kompensasi pada penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keterikatan karyawan. Perusahaan juga perlu memperhatikan 

terkait dengan ketepatan dan kesesuain akan pemberian kompensasi 

bagi karyawan. 

3. Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan pada 

keterikatan karyawan untuk itu organisasi perlu mengupayakan hal-hal 

yang berhubungan dengan ini seperti pengembangan karir karyawan 

sehingga karyawan puas dan lebih terikat lagi pada organisasi. 

4. Untuk ketepatan dan akuratan hasil penelitian di harapkan responden 

ditambah dalam cakupan luas seperti sektor manufaktur. 
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