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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI  
 

5.1. Kesimpulan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari 

analisa yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel employee 

empowerment terhadap employee performance dengan employee engagement 

sebagai mediasi. Variabel-variabel tersebut merupakan hasil adopsi dari penelitian 

yang dilakukan oleh Natrajan et al., (2018). Pada bab sebelumnya sudah 

dilakukan analisa dan pengujian data dengan hasil yaitu sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel employee empowerment 

berpengaruh secara signifikan terhadap employee performance pada 

lingkungan bank BRI, Mandiri, BCA, BNI dan BTN. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian oleh Natrajan et al., (2018); Aho et al., (2018); 

Bose (2018); Ahmad dan Manzoor (2017); Aryan et al., (2016); Bernt 

(2016); Azeem dan Yasmine (2015); Degago (2014); Suryani dan Sarmawa 

(2014); Marjani dan Alizadeh (2014). Akan tetapi penelitian ini bertolak 

belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Chauhan (2017) yang 

menyimpulkan bahwa employee empowerment dan employee performance 

tidak memiliki pengaruh. Dari hasil penelitian ini terdapat indikasi bahwa 

diperlukannya perusahaan untuk menerapkan employee empowerment berupa 

membiayai karyawan yang memiliki potensi lebih untuk bisa melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, atau yang lebih sederhana 

memberikan training atau pun sekadar memberi izin untuk melanjutkan 
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pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi agar dapat berpengaruh terhadap 

employee performance  yang juga akan berdampak pada perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel employee empowerment  

terhadap employee engagement berpengaruh secara signifikan. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Natrajan et al., (2018); 

Dahkoul (2018); Akhtar et al., (2016); Sattar et al., (2015); Dajani (2015). 

Dari penelitian ini terdapat indikasi bahwa perlunya menerapkan employee 

empowerment dari atasan terhadap karyawannya seperti memberi reward atas 

pencapaian karyawan secara lisan atau pun bonus, agar karyawan lebih 

merasa dianggap di suatu organisasi dan bertanggung jawab yang dapat 

berdampak juga terhadap employee engagement. 

3. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel employee engagement 

terhadap employee performance berpengaruh secara signifikan. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian oleh Natrajan et al., (2018); 

Nazir dan Islam (2017); Dahkoul (2018); Akhtar et al., (2016); Sattar et al., 

(2015); Dajani (2015). Dari penelitian ini terdapat indikasi bahwa adanya 

rasa bahagia atau bangga dengan organisasinya, ini menyebabkan karyawan 

menyelesaikan tugasnya dengan sepenuh hati atau ingin dengan cepat 

menyelesaikan tugasnya, maka karena itu kinerja karyawan cukup maksimal. 

4. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel employee empowerment 

terhadap employee performance dengan employee engagement sebagai 

mediator berpengaruh secara signifikan. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian oleh Natrajan et al., (2018); Akhtar et al., (2016); Sattar et 
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al., (2015); Dajani (2015). Dari penelitian ini terdapat indikasi bahwa  

karyawan yang sudah terliterasi atau terlatih untuk bisa menyelesaikan tugas 

dengan baik memiliki rasa tanggung jawab dan terikat kepada organisasi 

untuk dapat bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi dari pada 

sebelumnya, ini menyebabkan proses engagement juga sangat efektif untuk 

bisa meningkatkan karyawan yang berkompeten. 

5.2. Keterbatasan  

 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kuesioner yang diserahkan kepada pihak perbankan (objek penelitian) untuk 

dapat diisi memerlukan perpanjangan waktu yang dimana cukup 

menghambat peneliti untuk melanjutkan penelitian ke tahap berikutnya. 

2. Hasil uji R-Square variabel dependen employee empowerment sebesar 40,9%. 

Ini menujukkan bahwa variabel independen dan mediasi hanya mampu 

menjelaskan variabel dependen sebanyak 40,9%, dimana sisanya dijelaskan 

oleh faktor-faktor yang tidak terdapat pada model penelitian. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa masih terdapat faktor-faktor lain yang dapat menjelaskan 

employee empowerment. 

3. Dikarenakan objek peneliti adalah perbankan yang dimana merupakan 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan pelayanan yang memfokuskan 

kepada nasabah. Oleh karena itu, tingkat ketertarikan untuk berpartisi dalam 

penelitian ini cenderung rendah. 
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5.3 Rekomendasi 

 Rekomendasi untuk penelitian menanggapi kelanjutan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Diperlukannya untuk mengingatkan kembali sebelum waktunya tiba kepada 

perwakilan responden yang bertanggung jawab atas kuesioner untuk dapat 

mengisi kuesioner sesuai yang dijanjikan kepada peneliti. 

2. Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menambah variabel yang diteliti 

untuk dapat lebih menjelaskan variabel dependen. 

3. Dapat menjelaskan terlebih dahulu kepada perwakilan bank yang ditemui 

oleh peneliti atas manfaat yang diperoleh pihak bank terhadap hasil dari 

penelitian ini. Yang dimana dapat menjadi bahan evaluasi bagi atasan mau 

pun HRD perbankan tersebut untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

5.4 Implikasi Manajerial 

 Dari hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan dan pedoman 

dalam melihat kinerja karyawan dalam ruang lingkup kepegawaian di kota Batam. 

Pemberdayaan karyawan dengan memberi pelatihan pada saat pertama masuk dan 

berkesinambungan, bisa juga hanya dengan memberi izin karyawan untuk 

melanjutkan pendidikan sangatlah dibutuhkan agar karyawan juga merasakan 

lebih terinspirasi dalam menjalankan suatu pekerjaan untuk bisa lebih 

berkomitmen lagi untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai 

karyawan. Penelitian ini juga diharapkan agar bisa bermanfaat bagi organisasi dan 

juga karyawan untuk membenahi yang salah, dan melengkapi yang kurang agar 

kedepannya lebih baik lagi. 
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