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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 
 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil penelitian ini, penulis dapat menyimpulkan hal-hal tentang 

hubungannya dari variabel independen dengan variabel dependen yang telah 

dianalisis dan diuji. sebagai berikut kesimpulannya: 

1. Penelitian yang telah diterapkan ini menyimpulkan bahwa Recruitment & 

Selection terdapat pengaruh tidak signifikan terhadap Employee 

Performance. Penelitian tersebut terdapat dukungan dari penelitian 

sebelumnya oleh Kepha et al., (2012) dan Karia et al., (2016). 

2. Hasil penelitian ini tentang pengaruhnya Training & Development 

terhadap Employee Performance adalah signifikan positif. Hasil tersebut 

memiliki dukungan dari penelitian sebelumnya oleh Asad & Mahfod 

(2015), Akhter et al., (2013) dan Sanyal & Wamique Hisam (2018). 

3. Hasil penelitian ini tentang pengaruhnya Performance Appraisal terhadap 

Employee Performance adalah signifikan positif. Hasil tersebut memiliki 

dukungan dari penelitian sebelumnya oleh Malik & Bakhtawa  (2014), 

Ademola S (2017) dan Abbas (2014)  

4. Hasil penelitian ini tentang pengaruhnya Compensation terhadap 

Employee Performance adalah signifikan positif. Hasil tersebut memiliki 

dukungan dari penelitian sebelumnya oleh Nair & Ganesh (2017), Ilyas et 

al., (2016), Omuya (2018) dan Nzyoka & Orwa (2016). 
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5.2 Keterbatasan 

Proses penelitian oleh penulis juga terdapat keterbatasan dalam 

penelitiannya yaitu: 

1. Kurangnya relasi yang baik terhadap karyawan maupun pengurus 

manajemen di perusahaan tersebut sehingga memperlambat proses 

penyebaran kuesioner berupa Google Form. 

2. Hasil dari penelitian ini hanya menggunakan responden yang ada di 

perhotelan berbintang empat di daerah Lubuk Baja di kota Batam saja, 

hasil yang diberikan belum sepenuhnya tercerminkan terhadap variabel 

yang mempengaruhi employee performance jika penelitian ini dilakukan di 

bidang usaha atau wilayah perhotelan yang lain. 

 

5.3 Rekomendasi 

1. Untuk peneliti yang menggunakan karya ilmiah ini sebagai referensi bisa 

merekomendasikan sampel yang lebih banyak dan dari bidang yang lain 

atau meneliti di daerah yang lain. 

2. Penelitian yang akan dilakukan selanjutnya lebih baik untuk 

menambahkan variabel-variabel yang mempengaruhi Employee 

Performance. 

3. Pembagian kuesioner lebih baik melalui Manager dari perusahaan tersebut 

untuk membantu menyebarkan link kuesioner berupa Google Form kepada 

karyawannya. 
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