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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada 

pengaruh antara variabel independen yang terdiri dari keterampilan kerja, metode 

pelatihan, pengetahuan manajemen, dukungan organisasi, kepemimpinan dan 

kinerja karyawan sebagai variabel dependen. Dari penelitian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa hasil dari sebuah variabel memiliki hubungan yang 

signifikan positif terhadap variabel dependen. Faktor atau variabel yang 

berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan adalah keterampilan kerja, 

metode pelatihan, pengetahuan manajemen, dukungan organisasi dan kinerja 

karyawan. 

1. Signifikan regresi antara variabel keterampilan kerja berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja karyawan, maka H1 diterima. Hasil penelitian ini 

konsisten atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan 

oleh Rubens et al., (2017), Falsanne dan Surwasi (2017), Wesley et al., 

(2016), Arisandra (2016), Suhartini (2015), Bhal (2015), Dajani (2015), 

Matsura et al., (2013) dan Famela et al., (2012) yang menunjukan bahwa 

keterampilan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Signifikan regresi antara variabel metode pelatihan berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja karyawan, maka H2 diterima. Hasil penelitian ini 
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3. konsisten atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh 

Shafiq dan Hamza (2017), Dajani (2015), Soud (2014), Thao dan Hwang 

(2014) dan Amin et al., (2013) menyatakan terdapat hubungan signifikan 

positif antara pelatihan dan kinerja karyawan dimana dengan adanya 

pelatihan maka produktivitas kinerja karyawan akan menjadi lebih baik. 

4. Signifikan regresi antara variabel pengetahuan manajemen berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja karyawan, maka H3 diterima. Hasil 

penelitian ini konsisten atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Torabi et al., (2016), Suhartini (2015), Zargar dan Rezaee (2013), dan 

Ratsula el at., (2012) menyatakan bahwa pengetahuan manajemen 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan karena dengan adanya 

pengetahuan manajemen maka karyawan akan lebih muda dalam 

melakukan sebuah pekerjaan. 

5. Signifikan regresi antara variabel dukungan organisasi berpengaruh 

signifikan positif terhadap kinerja karyawan, maka H4 diterima. Hasil 

penelitian ini konsisten atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Torabi et al., (2016), Wesley et al., (2016) serta Thao dan Hwang (2014) 

menyimpulkan bahwa lingkunga kerja berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan,karena dengan lingkungan kerja yang 

mendukung bersifat positif, upah yang diberikan sesuai dengan pekerjaan 

yang dilakukan, dan sumber fasilitas yang memandai) maka karyawan akan 

dapat melakukan pekerjaan mereka dengan semaksimal mungkin, sehingga 
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hasil dari pekerjaan yang dilakukan pun bersifat positif, dan tujuan 

perusahaan pun mudah tercapai. 

6. Signifikan regresi antara variabel kepemimpinan berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja karyawan, maka H5 diterima. Hasil penelitian ini 

konsisten atau sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Lord an Hassan 

(2017), Rubens et al., (2017), Pawirosumarto et al., (2016), Sihombing et 

al., (2016), Baah dan Ampofo (2015), serta Thao dan Hwang (2014) 

menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap 

kinerja karyawan, karena dengan adanya kepemimpinan dan tujuan yang 

jelas tentang apa yang harus dilakukan, maka karyawan akan lebih bisa 

melakukan pekerjaannya dengan jelas dan benar. 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu sebagai berikut: 

1. Waktu pengambilan sampel yang dilakukan dalam kurun waktu yang terlalu 

singkat. 

2. Objek penelitian ini hanya dilakukan pada suatu wilayah tertentu. Penelitian 

ini kedepannya diharapkan lebih baik jika dilakukan pada seluruh resort di 

Batam maupun kota-kota besar lainnya sehingga hasilnya lebih beragam. 

3. Kurangnya Pemahaman dari responden terhadap pertanyaan yang ada di 

kuesioner serta sikap kepedulian dan keseriusan untuk menjawab setiap 

pertanyaan, sehingga penelitian ini rentan dengan pertanyaan dari responden. 
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5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan hasil penelitian, maka beberapa 

pertimbangan dalam mengembangkan dan memperluas penelitian selanjutnya, 

yaitu: 

1. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian pada resort-

resort lain tidak hanya pada wilayah tertentu agar mendapatkan hasil 

penelitian yang lebih luas dan lebih beragam. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan pertimbangan dan 

mengembangkan variabel juga perlu dilakukan untuk mengetahui faktor-

faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

         Dalam hasil penelitian ini membuktikan bahwa adanya pengaruh faktor-

faktor seperti keterampilan kerja, metode pelatihan, pengetahuan manajemen, 

dukungan organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Oleh karena 

itu, faktor-faktor tersebut patut lebih diperhatikan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, adapun yang penulis sarankan yaitu sebagai berikut: 

1. Memberikan karyawan pelatihan dengan metode sesuai dengan kemampuan 

atau keterampilan kerja yang dimiliki oleh karyawan, sehingga dengan 

adanya pelatihan maka akan lebih mempermudah karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya sehingga kinernya karyawan pun ikut meningkat. 

2. Lingkungan kerja juga sangat berpengaruh terhadap produktivitas karyawan, 

oleh karena itu pemilik usaha harus memberikan dukungan organisasi yang 

berupa fasilitas yang lengkap yang dapat mempermudah dan membantu 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya seperti menyediakan wifi yang 
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digunakan untuk berkerja serta program-program tertentu yang dapat lebih 

mempermudah karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 
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