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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan                      

 Hasil hipotesis H1 dengan regresi berganda, didapatkan nilai signifikansi 

senilai 0,012 dan Beta 0,161 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat 

pengaruh signifikan antar variabel recrutment and selection  berhubungan dengan 

retensi karyawan pada karyawan restoran cepat saji di Batam.  

 Hipotesis H2 dengan regresi berganda, didapatkan nilai signifikansi sebesar 

0,025 dan nilai Beta 0,180 sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh 

signifikan antara variabel pelatihan kerja terhadap retensi karyawan pada 

karyawan restoran cepat saji di Kota Batam. Hipotesis H3 dengan regresi berganda 

didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,013 dan nilai Beta 0,190 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dalam penelitian ini variabel penilaian kinerja berpengaruh 

signifikan terhadap retensi karyawan pada karyawan restoran cepat saji di Batam. 

Hipotesis H4 dengan regresi berganda didapatkan nilai signifikansi sebesar 0,000 

dan nilai Beta sebesar 0,450 sehingga disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap retensi karyawan pada karyawan 

restoran cepat saji di Kota Batam.  

 

5.2  Keterbatasan 

            Keterbatasan yang didapat dalam penelitian; 

1. Responden yang diteliti masih terbatas hanya pada responden yang bekerja 

di restoran cepat saji, oleh karena itu hasil dari penelitian ini belum 
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menggambarkan pengaruh atas variabel dependen terhadap retensi 

karyawan sebagai variabel dependen, hasil yang tidak sama bisa saja 

diperoleh jika penelitian dilaksanakan di bidang perindustrian lainnya 

seperti manufaktur, perbankan, fabrikasi dan lainnya. 

2. Variabel yang ditelusuri pada penelitian ini hanya terbatas pada empat 

variabel independen saja, yaitu recrutment and selection, job training, job 

evaluation, compensation terhadap employee retention. 

3.  Nilai uji koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,517 yang menunjukkan 

kemampuan dari variabel independen dalam menjelaskan variabel retensi 

karyawan sebagai variabel dependen sebesar 51,7% sehingga hasil ini 

belum dapat dikatakan pengaruh maksimal. 

5.3  Rekomendasi 

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyarankan agar 

tingkat retensi karyawan pada restoran cepat saji di Kota Batam dapat meningkat. 

Dibutuhkan penindaklanjutan dari perusahaan untuk dapat memprioritaskan 

retensi karyawan agar dapat terus bergabung dengan perusahaan dan bekerjasama 

demi kemajuan perusahaan dalam perekonomian sekarang yang sedang 

mengalami kemunduran. Beberapa rekomendasi penulis yaitu; 

1. Melangsungkan penelusuran lainnya yang berhubungan dengan retensi 

karyawan dengan objek penelitiannya adalah responden dari perusahaan di 

sektor perindustrian yang terletak di Kota Batam. Ini difungsikan agar 

memperoleh hasil penelitian yang lebih bervariasi dan mampu 

menjelaskan lebih rinci dari hasil penelitian sebelumnya.  
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2. Untuk penelitian berikutnya disarankan untuk menambahkan variabel 

lainnya yang juga memiliki hubungan pada retensi karyawan misalnya 

lingkungan kerja (Kossivi et al., 2016). 

3. Dengan koefisien determinasi (R
2
) tergolong rendah, oleh karena itu 

peneliti menyarankan untuk peneliti berikutnya, agar mempertimbangkan 

menambah variabel independen selain yang terdapat pada riset ini,  yang 

dimana mampu meningkatkan nilai koefisien determinasi.  
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