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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data pada bab sebelumnya, 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel Innovativeness memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Innovation Speed. Untuk itu penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Shan (2016), (Harms, Reschke, & Fink, 2010), (Chen, 

2010), (Vandecasteele, 2010), (Stambaugh et al, 2011), yang mengatakan 

bahwa Innovativeness memiliki pengaruh positif terhadap Innovation 

Speed. 

2. Variabel Autonomy tidak berpengaruh signifikan terhadap Innovation 

Speed. Untuk itu penelitian ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan 

oleh Shan (2016), (Burcharth, Præst Knudsen, & Søndergaard, 2017), 

yang mengatakan bahwa Autonomy berpengaruh signifikan positif 

terhadap Innovation Speed 

3. Variabel Risk Taking tidak berpengaruh signifikan terhadap Innovation 

Speed. Untuk itu penelitian ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan 

oleh (Shan ,2016), (Harms, Reschke, & Fink, 2010), (Wiklund, 2010), 

(Zhang, Edgar, Geare, & O’Kane, 2016), (Parkman, Holloway, & 

Sebastiao, 2012) yang menagatakan Risk Taking berpengaruh signifikan 

positif terhadap Innovation Speed. 
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4. Variabel Proactiveness memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Innovation Speed. Untuk itu penelitian ini sesuai dengan penelitian 

yangdilakukan oleh Shan (2016), Luno (2010), (Parkman, Holloway, & 

Sebastiao, 2012), (Zhang, Edgar, Geare, & O’Kane, 2016), (Harms, 

Reschke, & Fink, 2010),  yang mengatakan bahwa Proactiveness memiliki 

pengaruh positif terhadap Innovation Speed 

5. Variabel Competitive Aggressive memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap Innovation Speed. Untuk itu penelitian ini sesuai dengan apa 

yang dilakukan oleh Shan (2016), dan Stambaugh et al (2011) yang 

mengatakan Competitive Aggressive memiliki pengaruh signifikan positif 

terhadap Innovation Speed. 

6. Variabel Innovation speed memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Firm Performance. Untuk itu penelitian ini sesuai dengan apa yang 

dilakukan oleh (Shan, 2016), (Atalay, 2013), (Hafeezet al, 2012), (Haroon 

Hafeez, Noor Mohd Shariff, & bin Mad Lazim, 2012), (Ramirez-Portilla, 

2017) yang mengatakan Innovation Speed memiliki pengaruh signifikan 

positif terhadap Firm Performance. 
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5.2 Keterbatasan  

 Beberapa keterbatasan dan kekurangan yang dihadapi oleh peneliti dalam 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil uji R Square pada variabel Firm Performance menghasilkan nilai 

sebesar 0,707 yang artinya bahwa nilai variabel dependen dapat 

menjelaskan variabel lainnya sebesar 70,7% dan terdapat 29,3% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat di penelitian ini. 

2. Hasil uji R Square pada variabel Innovation Speed menghasilkan  nilai 

sebesar 0,786 yang artinya nilai variabel intervening dapat 

menjelaskan variabel lainnya sebesar 78,6% dan terdapat 21,4% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini. 

5.3 Rekomendasi 

 Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti, adapun 

beberapa saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti merekomendasikan untuk penelitian selanjutnya dapat meneliti 

hotel berbintang yang tidak hanya di Batam, tetapi juga beberapa daerah di 

Kepri. 

2. Innovativeness memiliki pengaruh signifikan positif terhadap innovation 

speed oleh karena itu penulis menyarankan para pelaku usaha untuk lebih 

banyak melakukan kegiatan-kegiatan inovatif agar bisa lebih cepat dalam 

inovasi daripada kompetitornya, seperti program-program marketing, 

melakukan kerja sama dengan perusahaan penerbangan maupun 

perkapalan, serta melakukan hubungan korporat. 
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3. Proactiveness memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Innovation 

Speeed sehingga penulis menyarankan agar pelaku usaha dengan para 

pekerja melakukan pertemuan secara berkala untuk membahas performa 

pada setiap departemen dan juga inovasi yang dapat dilakukan. 

4. Competitive Aggressive berpengaruh signifikan positif terhadap Innovation 

Speed dimana pelaku usaha dapat bersaing dengan kompetitor dengan 

melakukan research pada pesaing-pesaing agar dapat mempelajari dan 

untuk mengindentifikasi peluang pada perusahaan.. 

5. Innovation Speed  berpenagruh signifikan positif terhadap Firm 

Perforamance untuk itu penulis menyarankan agar pelaku usaha dapat 

secepat mungkin mengimplementasikan semua variabel independen agar 

dapat mendapatkan kinerja yang diinginkan. 
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