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BAB V  

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1  Kesimpulan  

 Studi yang sudah dikerjakan ini memiliki tujuan agar dapat mencari tahu 

dampak yang terjadi dari motivasi, kompensasi, dan juga lingkungan kerja atas 

performa karyawan. Kemudian hasilnya telah diketahui setelah melakukan 

pembahasan dan perhitungan pada bab 1-4 tentang topik yang dibahas, terus 

penelitian terdahulu, kemudian pengaruh dari motivasi, kompensasi, & 

lingkungan kerja atas kinerja karyawan dan penelitian ini memberikan hasil yang 

signifikan positif. 

 Adapun simpulan pada penelitian terdapat dibawah ini: 

1.  Variabel motivasi mempunyai dampak yang memiliki signfikansi positif 

atas performa karyawan. Hasilnya memperlihatkan bahwa efek positif yang 

signifikan pada motivasi karyawan kepada performa karyawan. Hal ini 

mendapatkan hasil yang serasi dengan penelitian dari Pawirosumarto & Purwanto 

(2016). 

2. Variabel kompensasi memiliki pengaruh signifikan dengan performa 

karyawan. Temuan penelitian yang sudah dikerjakan membuahkan hasil yaitu 

kompensasi tidak secara langsung meningkatkan performa karyawan, tapi bisa 

tingkatkan motivasi dimana motivasi memberikan efek yag kuat pada kinerja 

karyawan. Hal mendapatkan hasil yang serasi pada penelitian dari Rizal et al., 

(2014). 
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3. Variabel lingkungan kerja mempunyai pengaruh signifikan atas performa 

karyawan. Penemuan penelitian memperlihatkan tempat kerja yang 

menguntungkan, desain kantor yang baik dapat membuat karyawan termotivasi 

dan juga akan meningkatkan performa karyawan tersebut. Hal mendapatkan hasil  

sejalan pada penelitian yang dikembangkan oleh Naseem et al., (2012) dan Saleh 

et al., (2016). 

 

5.2  Keterbatasan  

 Penelitian mempunyai beberapa keterbatasan sebagi berikut: 

1. Dikerjakan pada ruang lingkup yang kecil yaitu pada penduduk Kota   

 Batam, tidak  ada populasi lain selain penduduk Kota Batam. 

2. Responden yang mengisi kuesioner juga seorang pekerja mungkin ada 

 sedikit  kesilapan dalam mengisi kuesioner dan mengakibatkan data yang 

 dikumpul kurang akurat. 

 

5.3  Rekomendasi 

 Dari penelitian yang telah dikerjakan direkomendasikan adalah sebagai 

berikut:  

1. Bagi Perusahaan  

 Perusahaan dapat meperhatikan aspek seperti motivasi, kompensasi, & 

 juga lingkungan kerja untuk dapat memberikan karyawan kenyamanan 

 secara  keuangan maupun non keuangan agar setiap karyawan dapat 

 memberikan kinerja terbaik mereka kepada perusahaan.  
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2. Bagi peneliti yang baru 

 Untuk peneliti baru yang hendak meneliti pada variabel yang sama, 

 disarankan mengerjakannya dengan waktu yang lama supaya bisa 

 membuahkan hasil terbaik dan juga sungguh-sungguh dalam memberikan 

 penjelasan kepada responden agar setiap respoden memberikan jawaban 

 yang sebenarnya. 
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