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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Kesimpulan 

 Dalam penelitan ini penulis mencoba meneliti mengenai nilai-nilai kerja 

yang di inginkan karyawan yaitu seperti (intrinsic, extrinsic, supervisory, social, 

altruistic, leisure, dan stability) terhadap job satisfaction yang ada di kota batam. 

Berdasarkan dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis 

didalam bab sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan bahwa: 

1. Intrinsic berpengaruh tidak signifikan positif terhadap job satisfaction 

pada perusahaan logistic yang ada di kota Batam. Hasil ini sama 

dengan penilitian yang di lakukan oleh Rasool et al., (2017). Namun 

berbeda dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Ahmed et al. (2017) 

dan Ajmal et al., (2015)  yang menyatakan bahwa Intrinsic 

berpengaruh positif signifikan terhadap Job Satisfaction. Intrinsic 

berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction. 

2. Extrinsic berpengaruh signifikan positif terhadap job satisfaction pada 

perusahaan logistic yang ada di kota Batam. Hasil ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang diteliti oleh Ahmed et al. (2017), Rasool et al., 

(2017),  dan Ajmal et al., (2015)  yang menyatakan bahwa Extrinsic  

berpengaruh positif signifikan terhadap Job Satisfaction. 

3. Supervisory berpengaruh signifikan positif terhadap job satisfaction 

pada perusahaan logistic yang ada di kota Batam. Hasil ini konsisten 

dengan hasil penelitian yang diteliti oleh Kersebohm et al., (2017), 

Masum et al., (2015), Simons dan Sofiya (2015), dan Masum et al.,
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(2015) yang menyatakan bahwa supervisory berpengaruh signifikan 

positif terhadap job satisfaction. 

4. Social berpengaruh signifikan positif terhadap job satisfaction pada 

perusahaan logistic yang ada di kota Batam. Hasil ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang diteliti oleh Gholam et al., (2019), James (2013), 

dan Lee et al., (2012) yang menyatakan bahwa social berpengaruh 

signifikan positif terhadapjob satisfaction. 

5. Altruistic berpengaruh signifikan positif terhadap job satisfaction pada 

perusahaan logistic yang ada di kota Batam. Hasil ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang diteliti oleh Abdullah dan Akhar (2016) yang 

menyatakan bahwa altruistic berpengaruh signifikan positif terhadap 

job satisfaction. 

6. Leisure berpengaruh tidak signifikan positif terhadap job satisfaction 

pada perusahaan logistic yang ada di kota Batam. Hasil ini sama 

dengan penilitian yang di lakukan oleh Rasool et al., (2017 Hasil ini 

sama dengan penilitian yang di lakukan oleh Chin (2013) yang 

menyatakan bahwa leisure tidak berpengaruh terhadap job satisfaction. 

7. Stability berpengaruh signifikan positif terhadap job satisfaction pada 

perusahaan logistic yang ada di kota Batam. Hasil ini konsisten dengan 

hasil penelitian yang diteliti oleh Mahmood et al., (2019) yang 

menyatakan bahwa stability berpengaruh signifikan positif terhadap 

job satisfaction. 
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5.2 Keterbatasan 

 Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa 

keterbatasan yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan masih tergolong dalam lingkungan yang 

cukup kecil yaitu hanya pada empat perusahaan logistic yang ada di 

Kota Batam sehingga data yang didapatkan masih tidak begitu akurat. 

2. Sebagian responden kurang mendukung terhadap penelitian yang 

sedang ditelaah oleh peneliti yang menyababkan sebagian lembar 

kuesioner yang diisi dengan tanpa adanya pertimbangan. 

3. Terdapatnya variabel lain di luar variabel independen yang dikaji oleh 

peneliti (intrinsic, extrinsic, supervisory, social, altruistic, leisure dan 

stability) yang mempengaruhi job satisfaction. 

5.3 Rekomendasi 

 Dilihat dari kesimpulan dan keterbatasan yang ada, penulis dapat 

memberikan saran dan bahan pertimbangan yang dapat digunakan sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Rekomendasi yang dapat 

diberikan antara lain: 

1. Peluasan waktu dalam mencari data yang efisien dan efektif serta 

mendapat responden yang lebih banyak agar dapat mendukung penelitian. 

2. Penilitian selanjutnya peniliti diharapkan dapat memperluas tempat 

penilitiannya tidak hanya di PT. JNE, PT. POS Indonesia, PT. J&T 

Express dan PT. TIKI saja melaikan keseluruhan perusahaan logistic.  
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3. Penilitian selanjutnya diharapkan menambah variable seperti: Job 

Environment, Career Growth dan lain-lain. Agar hasil yang didapatkan 

dalam mengelola data mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. 
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