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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 

 
5.1 Kesimpulan 

Melalui proses pengumpulan data, uji data dan evaluasi hasil uji data yang 

telah buat penulis pada bab sebelumnya mengenai faktor yang mempengaruhi 

kepuasaan kerja karyawan yang ada di Kota Batam yaitu pemberdayaan 

psikologis karyawaan,  partisipasi pengambilan keputusan dan pemberdayaan 

karyawan yang dilakukan oleh 151 responden karyawan Kentucky Fried Chicken 

di Kota Batam yang terlibat dalam proses penelitian ini, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa: 

1. Hasil pengujian hipotesis pertama (H1): Psychological Empowermet 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen Job 

Satisfaction atau kepuasaan kerja. Hasil tersebut didukung oleh hasil 

penelitian dari Meyer, et al., (2010), Bartram dan Casimir, (2009), 

Turauskas, (2011) yang menyebutkan bahwa Psychological Empowermet 

memiliki  pengaruh signifikan positif terhadap kepuasaan kerja  

2. Hasil pengujian hipotesis kedua (H2): Participative Decision Making 

memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen Job 

Satisfaction atau kepuasaan kerja. Hasil tersebut didukung oleh hasil 

penelitian dari Ladd, et al., (2015), saputra, Et al., (2015)  yang 

menyebutkan bahwa Participative Decision Making memiliki pengaruh 

signifikan positif terhadap kepuasaan kerja 
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3. Hasil pengujian hipotesis ketiga (H3): Employee Empowerment memiliki 

pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen Job satisfaction 

atau kepuasaan kerja. Hasil tersebut didukung oleh hasil penelitian dari 

Bogler dan Nir, (2012), Sharma, (2010) yang menyebutkan bahwa 

Employee Empowerment memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

kepuasan kerja 

5.2 Keterbatasan 

Selama proses penyusunan laporan penelitian yang dilakukan oleh penulis, 

terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh penulis, yaitu: 

1. Jumlah responden yang mengisi kuesioner yang disebarkan oleh penulis 

dikarenakan keterbatasan waktu pengumpulan data sehingga data yang 

didapat masih sangat minim. 

2. Penelitian masih dilakukan dalam ruang lingkup yang kecil karena hanya 

dilakukan di Kota Batam dan khusus untuk mahasiswa sehingga tidak 

dapat menjelaskan perilaku investasi saham secara keseluruhan. 

3. Keterbatasan dalam variabel variabel yang kurang banyak yaitu  

pemberdayaan psikologis karyawaan, partisipasi pengambilan keputusan 

dan pemberdayaan karyawan. Untuk penelitian selanjutnya masih banyak 

varibael variabel yang bisa di kaitkan dengan kepuasan kerja karyawan 

5.3 Rekomendasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan oleh penulis, maka 

dapat disimpulkan bahwa masih beberapaa aspek yang dapat diperbaiki dalam 

penelitian ini,  antara lain sebagai berikut: 
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1. Bagi Peneliti Selanjutnya 

a. Penulis berharap agar penelitian berikutnya dapat memperluas target 

populasi dari penelitian  pada seluruh elemen masyarakat dan 

dikelompokan berdasarkan bidang pekerjaan sehingga dapat dijadikan 

bahan perbandingan dari hasil penelitian ini. 

b. Penulis juga menyarankan agar penelitian dapat diperluas tidak hanya 

berdasarkan tingkat banyak nya karyawan pada cabang tersebut, 

namun juga di perhatikan cabang lainnya. Sehingga dapat melihat 

kencenderungan kepuasaan kerja pada populasi cabang lain yang di 

teliti 

2. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan dapat mulai mencoba untuk ikut ambil peran dalam proses 

pemberdayaan psikologis karyawan di restoran cepat saji di Indonesia 

Karena, apabila karyawan restoran cepat saji di Indonesia puas dalam 

bekerja maka akan menimbulkan rasa percaya diri dalam melakukan 

tugas dan tanggungjawabnya yang dimana secara langsung akan 

memicu rasa kepuasan kerja 

b. Perusahaan dapat mulai mencoba untuk ikut ambil peran dalam proses 

partisipasi pengambilan keputusan karyawan di restoran cepat saji di 

Indonesia Karena, apabila karyawan restoran cepat saji di Indonesia 

puas dalam bekerja maka akan menimbulkan rasa percaya diri dalam 

melakukan tugas dan tanggungjawabnya yang dimana secara langsung 

akan memicu rasa kepuasan kerja 
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c. Perusahaan dapat mulai mencoba untuk ikut ambil peran dalam proses 

pemberdayaan karyawan di restoran cepat saji di Indonesia Karena, 

apabila karyawan restoran cepat saji di Indonesia puas dalam bekerja 

maka akan menimbulkan rasa percaya diri dalam melakukan tugas dan 

tanggungjawabnya yang dimana secara langsung akan memicu rasa 

kepuasan kerja 
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