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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan                      

Hasil pengujian hipotesis H1 disimpulkan terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi pada karyawan 

perusahaan ekspedisi di Batam. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan 

kerja yang aman, nyaman dan teratur dalam bank nasional meningkatkan komitmen 

karyawan terhadap bank nasional tersebut. Hasil temuan ini konsisten dengan 

temuan dari penelitian dari Abdullah dan Ramay (2012) dan Nguyen et al. (2014). 

Hasil pengujian hipotesis H2 disimpulkan terdapat pengaruh signifikan 

antara variabel kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pada karyawan bank 

nasional di Batam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran seorang 

pemimpin yang bisa menjadi panutan di sebuah bank mampu meningkatkan tingkat 

komitmen karyawan terhadap bank nasional tersebut. Hasil temuan ini konsisten 

dengan penelitian dari Wiza dan Hlanganipai (2014), Gelaidan dan Ahmad (2010) 

dan Nawab dan Bhatti (2011) 

Hasil pengujian hipotesis H3 dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

variabel kompensasi berpengaruh signifikan komitmen organisasi pada karyawan 

bank nasional di Batam. Temuan ini menunjukkan bahwa besaran kompensasi pada 

karyawan bank nasional berdampak signifikan terhadap komitmen organisasi dari 

karyawan terhadap perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan 

penelitian dari Nguyen et al. (2014), Iqbal et al., (2013), Miller, (2012) dan 

Abdullah dan Ramay (2012).  
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Hasil pengujian hipotesis H4 disimpulkan bahwa dalam penelitian ini 

kompensasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi pada karyawan 

bank nasional di Batam. Temuan ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja terhadap 

apa yang di harapkan karyawan bank nasional dalam pekerjaannya berdampak 

signifikan terhadap komitmen karyawan terhadap bank nasional tersebut. Hasil ini 

konsisten dengan penelitian dari Nawab dan Bhatti (2011), Mohammed dan 

Eleswed (2013), dan Malik et al. (2010)..  

 

5.2  Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan; 

1. Jumlah responden yang terbatas hanya pada karyawan yang bekerja pada 

lima bank nasional saja, sehingga hasil penelitian ini belum mencerminkan 

pengaruh variabel dependen terhadap komitmen organisasi secara umum, 

hasil yang berbeda bisa saja didapatkan bila penelitian dilakukan di bidang 

industri lain.. 

2. Penelitian ini hanya meneliti empat variabel independen saja, yaitu variabel 

kepemimpinan, lingkungan kerja, kompensasi dan kepuasan kerja dan 

hubungannya terhadap variabel komitmen organisasi  

3. Nilai uji koefisien determinasi (R2) dalam penelitian ini hanya sebesar 0,418 

yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam 

menjelaskan variabel komitmen organisasi sebagai variabel dependen 

adalah sebesar 41,8% dan nilai ini masih termasuk rendah. 
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5.3  Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan pembahasan,  maka penulis merekomendasikan 

beberapa hal agar tingkat komitmen organisasi karyawan pada bank nasional dapat 

meningkat. Diperlukan tindakan dan kebijakan dari manajemen pbank nasional 

agar mampu meningkatkan komitmen organisasi pada karyawan untuk tetap 

bersama dan mendukung kemajuan perusahaan dalam kedaan ekonomi yang 

mengalami penurunan ini. Beberapa rekomendasi penulis yaitu; 

1. Melakukan penelitian pada karyawan dari perusahaan yang bergerak di 

bidang industri lainnya yang berada di Batam maupun di luar Batam untuk 

mendapatkan hasil berbeda dan lebih beragam.  

2. Saran untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel - variabel 

lain yang juga di sebutkan dalam penelitian terdahulu yang mempunyai 

pengaruh terhadap komitmen organisasi seperti seperti job involvement 

(Iqbal et al., 2013) dan management support (Emhan, 2012). Keterlibatan 

kerja karyawan memberikan aspirasi dan masukan pada perusahaan untuk 

meningkatkan komitmen organisasi tempatnya bekerja.   

3. Dengan nilai koefisien determinasi yang masih rendah, maka penulis 

merekomendasikan untuk penelitian kedepannya, baik penelitian di bank 

ataupun perusahaan lainnya bisa menambahkan variabel lain yang akan 

meningkatkan nilai koefsien determinasinya. Beberapa variabel yang 

penulis sarankan diatas bisa dipakai sebagai tambahan variabel independen 

sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan nilai koefisien determinasi 

pada penelitian berikutnya. 
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