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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan atau sektor pelayanan publik di 

Kota Batam dengan melakukan penyebaran sebanyak 150 set kuesioner pada PT. 

Adhya Tirta Batam (ATB), dan 120 set kueisoner pada PT. Bright PLN Batam 

yang berarti jumlah total keseluruhan kuesioner adalah sebanyak 270 set 

kuesioner. Terdapat 31 set kuesioner yang tidak kembali, sehingga total kuesioner 

yang dapat diolah datanya melalui aplikasi Smart PLS versi 3.0 dan SPSS versi 

22.0 hanyalah sebanyak 239 set kuesioner saja. Hasil dari penelitian menunjukkan 

bahwa variabel independen budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen kinerja organisasi (H1). Hasil dari penelitian variabel budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap variabel komitmen organisasi (H2). 

Hasil dari penelitian variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap variabel kinerja organisasi (H3). Hasil dari penelitian komitmen 

organisasi berpengaruh signifikan memediasi hubungan antara budaya organisasi 

dan kinerja organisasi (H4). 

 

5.2 Keterbatasan 

 Dibawah ini penulis akan memaparkan beberapa keterbatasan yang 

terdapat dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut: 

1. Dikhawatrikan responden terkendala atau tidak mengerti maksud dari 

pertanyaan setiap butir kuesioner, karena pada saat melakukan penyebaran 

kuesioner di PT. Bright PLN Batam, penulis tidak diperkenankan untuk 
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menyebarkan kuesioner secara individual, melainkan dengan 

menggunakan perantara dari rekan kerja pada perusahaan tersebut. 

2. Minimnya waktu yang disediakan oleh pihak HRD PT. Adhya Tirta Batam 

(ATB) dikarenakan pada saat penulis melakukan penyebaran kuesioner 

terdapat jadwal meeting karyawan yang akan segera dilaksanakan 

sehingga responden mengisi kuesioner dengan tergesa-gesa. 

3. Masalah terkait perizinan yang sulit dan respon yang lambat sehingga 

mengulur waktu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. 

 

5.3 Rekomendasi 

 Selanjutnya terdapat beberapa saran yang diberikan penulis agar dapat 

dikaji ulang sebagai kelanjutan penelitian selanjutnya:  

1. Sesuai dengan penelitian yang sudah dilakukan pada PT.Adhya Tirta Batam 

(ATB), dan PT. Bright PLN Batam seharusnya dapat lebih meningkatkan 

budaya organisasi yang merupakan suatu asumsi dasar yang diterapkan pada 

karyawan dalam berperilaku. Dan juga bahwa budaya organisasi memiliki 

peran penting dalam mewujudkan komitmen serta kinerja yang akan 

dihasilkan karyawan pada perusahaannya.  

2. Tinggi rendahnya kinerja yang dihasilkan perusahaan dapat dilihat dari tingkat 

komitmen karyawan. Sebaiknya PT. Adhya Tirta Batam (ATB) dan PT. 

Bright PLN Batam dapat menciptakan komitmen yang tinggi dari karyawan 

terhadap perusahaan dengan membebaskan karyawan untuk menyapaikan ide 

serta saran, dan memberikan reward atas prestasi yang telah dicapai oleh 

karyawan. Dengan hal tersebut dapat mendorong semangat karyawan guna 
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meningkatkan prestasi kerja, serta karyawan dapat lebih setia dan mau untuk 

turut terlibat sungguh-sungguh dalam pekerjaan dan membantu perusahaan 

dalam meningkatkan produktivitasnya.  
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