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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Pencapaian dalam riset ini bertujuan agar jawaban yang dicari penulis dapat 

terselesaikan, mengenai rumusan masalah yang di ajukan penulis yang bertajuk 

Analisis Pengaruh Ethical Leadership terhadap Employee Performance, dengan 

Employee Engagement dan Organizational Citizen Behavior (OCB) sebagai 

Variabel Mediasi pada Karyawan Hotel Bintang Empat di Kota Batam.  

Riset ini telah memberikan hasil temuan sesuai dengan faktor-faktor yang 

terdapat di dalamnya. Atas dasar semua faktor-faktor, beberapa kesimpulan dari 

hasil riset dapat dikatakan. Integrasi keempat variabel ethical leadership, 

employee engagement, OCB dan employee performance membuktikan bahwa 

pencapaian peningkatan employee performance dapat didasarkan pada 

peningkatan ethical leadership dalam mempengaruhi employee engagement dan 

OCB. Model yang dihipotesiskan didukung oleh temuan yang dihasilkan dari 

penelitian terdahulu. Berikut penjabaran lebih lanjut mengenai hipotesa hasil 

penelitian: 

1. Hasil riset dalam hipotesa pertama (H1) menyimpulkan bahwa hipotesa 

dapat diterima, hasil uji menyimpulkan variabel ethical leadership memiliki 

dampak siginifikan positif terhadap employee engagement. Temuan ini 

konsisten dengan harapan peneliti sesuai dengan yang dihipotesiskan. Hal 

tersebut juga terdapat pada riset terdahulu yang dilakukan oleh (Hartog & 
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Belschak, 2012), (Kacmar et al., 2014), (Leung 2012), (Mayer et al., 2012), 

(Piccolo et al., 2013), dan (Sugianingrat et al., 2019). 

2. Hasil riset dalam hipotesa kedua (H2) menyimpulkan bahwa hipotesa dapat 

diterima, hasil uji menyimpulkan variabel ethical leadership memiliki 

dampak siginifikan positif terhadap OCB. Temuan ini konsisten dengan 

harapan peneliti sesuai dengan yang dihipotesiskan. Hal tersebut juga 

terdapat pada riset terdahulu yang dilakukan oleh (Cyril & Girindra, 2012), 

(Linda, 2011), (Michael & Silke, 2012), dan (Sugianingrat et al., 2019). 

3. Hasil riset dalam hipotesa ketiga (H3) menyimpulkan bahwa hipotesa dapat 

diterima, hasil uji menyimpulkan variabel ethical leadership memiliki 

dampak siginifikan positif terhadap employee performance. Temuan ini 

konsisten dengan harapan peneliti sesuai dengan yang dihipotesiskan. Hal 

tersebut juga terdapat pada riset terdahulu yang dilakukan oleh (Khuong & 

Quoc, 2016), (Malik et al., 2016), (Masih et al., 2017), (Obicci, 2015), dan 

(Zehir & Erdogan, 2012). 

4. Hasil riset dalam hipotesa keempat (H4) menyimpulkan bahwa hipotesa 

dapat diterima, hasil uji menyimpulkan variabel employee engagement 

memiliki dampak siginifikan positif terhadap employee performance. 

Temuan ini konsisten dengan harapan peneliti sesuai dengan yang 

dihipotesiskan. Hal tersebut juga terdapat pada riset terdahulu yang 

dilakukan oleh (Kashif & Sadiq 2016), (Bedarkar & Pandita, 2014), (Hoque 

et al., 2018), (Nazir & Islam, 2017), (Qadeer et al., 2016), dan (Sugianingrat 

et al., 2019). 
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5. Hasil riset dalam hipotesa kelima (H5) menyimpulkan bahwa hipotesa dapat 

diterima, hasil uji menyimpulkan variabel OCB memiliki dampak 

siginifikan positif terhadap employee performance. Temuan ini konsisten 

dengan harapan peneliti sesuai dengan yang dihipotesiskan. Hal tersebut 

juga terdapat pada riset terdahulu yang dilakukan oleh (Darto et al., 2015), 

(Hidayah & Harnoto, 2018), (Huberta et al., 2017), (Sugianingrat et al., 

2019), dan (Suharnomo & Hashim, 2016). 

6. Hasil riset dalam hipotesa keenam (H6) menyimpulkan bahwa hipotesa 

dapat diterima, hasil uji menyimpulkan variabel ethical leadership memiliki 

dampak siginifikan positif terhadap employee performance dengan 

employee engagement sebagai variabel mediasi. Hal tersebut juga terdapat 

pada riset terdahulu yang dilakukan oleh (Bedarkar & Pandita, 2014), (Putu 

et al., 2017) dan (Sugianingrat et al., 2019). 

7. Hasil riset dalam hipotesa ketujuh (H7) menyimpulkan bahwa hipotesa dapat 

diterima, hasil uji menyimpulkan variabel ethical leadership memiliki 

dampak siginifikan positif terhadap employee performance dengan 

organizational citizen behavior (OCB) sebagai variabel mediasi. Hal 

tersebut juga terdapat pada riset terdahulu yang dilakukan oleh (Darto et al., 

2015), (Masih et al., 2017), (Rastgar, 2016), (Sugianingrat et al., 2019), dan 

(Sani et al., 2018). 
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5.2 Keterbatasan 

Riset ini berusaha membangun model yang terintegrasi dari employee 

engagement dan peran OCB dalam memediasi ethical leadership dan hubungan 

employee performance pada karyawan hotel berbintang empat di kota Batam. 

Namun demikian, diakui bahwa di bawah ini, banyak keterbatasan yang membuat 

hasil penelitian ini belum sempurna, yang terkait dengan masalah-masalah 

berikut: 

1. Akses informasi yang diberikan setiap hotel bintang empat berbeda-beda 

dan tidak seluruhnya memberikan kemudahan, sehingga peneliti 

mengalami keterbatasan pada saat mengumpulkan informasi data 

karyawan dari hotel berbintang empat yang berdampak pada proses 

penyusunan penelitian. 

2. Perolehan data yang dikekola peneliti belum tentu dapat menggambarkan 

keseluruhan dari keadaan industri perhotelan di kota Batam, dikarenakan 

riset ini hanya mencakup satu sektor industri yang spesifik yakni pada 

sektor perhotelan berbintang empat di kota Batam. 

3. Pengujian pada R-Square dalam penelitian menghasilkan dampak ethical 

leadership terhadap organizational citizen behavior (OCB) sebesar 0,383 

menjelaskan bahwa hanya 38,3% aspek OCB yang berdampak pada 

ethical leadership dan aspek lainnya diluar dari model riset berdampak 

sebesar 61,7%. 
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5.3 Rekomendasi 

Berasaskan pada kesimpulan dengan keterbatasan hasil riset, berikut 

anjuran-anjuran peninjauan terhadap pertimbangan dalam pengembangan terkait 

penelitian selanjutnya, yakni: 

1. Riset lebih lanjut dapat dilakukan dengan menggunakan sampel 

penelitian pada seluruh klasifikasi hotel berbintang empat atau lima di 

seluruh wilayah, dengan tidak membatasi objeknya. Kemudian, dengan 

melibatkan semua karyawan supaya tercapainya hasil yang berkecapuan 

lebih luas dan lebih bervarian. 

2. Riset selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan variabel terkait 

ethical leadership yang mengarah pada budaya setempat yang 

sebelumnya sudah ada tanpa menghilangkan prinsip-prinsip budaya di 

daerah penelitian lokal sebagai pertimbangan utama dalam memberikan 

dampak terhadap employee performance. 

3. Riset lebih lanjut diharapkan mampu menambahkan variabel-variabel 

pendukung lain seperti variabel independen dan variabel interveningnya, 

terkait pengaruhnya terhadap employee performance. Dengan itu dapat 

diperluasnya pengetahuan terkait variabel lain yang menjelaskan 

hubungan employee performance, seperti variabel transformational 

leadership, local culture, dan work motivation. 
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