
 
 

BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 
5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian “Analisis Pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Karyawan Perusahaan pada Kawasan Industri Batamindo Kota Batam” yakni 

disimpulkan menjadi : 

1. Dari pengujian (H1) hipotesis diterima. kesimpulannya gaya 

kepemimpinan demokratis berpengaruh tidak signifikan akan kinerja 

karyawan 

2. Dari pengujian (H2) hipotesis diterima. Dapat disimpulkan gaya 

kepemimpinan otokratis mempunyai pengaruh yang signifikan yang 

positif akan kinerja karyawan.  

3. Dari pengujian (H3)  hipotesis diterima. Dapat disimpulkan gaya 

kepemimpinan partisipatif berdampak yang signifikan yang positif 

akan kinerja karyawan. 
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5.2 Keterbatasan 

1. Hasil uji (R2) adalah  0,493 artinya independen hanya mampu 

menjabarkan kinerja karyawan senilai 49,3% sehingga sangat banyak 

hal lainnya dapat menjelaskan pengaruh dependen.  

2. Penulis mendapatkan kesulitan dalam tahap penyebaran kuesioner 

dikarenakan sangat sulit untuk memperoleh izin menyebarkan 

kuesioner dalam bentuk hardcopy, hal tersebut dikarenakan karyawan 

yang perusahaannya berlokasi di Kawasan Industri Batamindo 

mempunyai pekerjaan yang sangat padat sehingga sulit untuk 

meluangkan waktu 

3. Responden hanya sebatas pekerja di Kawasan Industri Batamindo, 

sehingga hasilnya mencerminkan pengaruh gaya kepememimpinan 

akan kinerja karyawan yang bekerja di Kawasan Industri Batamindo 

saja. Dan hasil akan berbeda jika ada penelitian pada kawasan lainnya. 
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5.3 Rekomendasi 

Rekomendasi penulis berikan  setelah dilakukannya penelitian ini: 

1. Meggunakan sampel selain pekerja Kawasan Industri Batamindo dan 

pada bidang selain manufaktur disarankan agar didapat hasil penelitian 

yang lebih beragan dari penelitian sebelumnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya dapat meneliti pada perusahaan dimana latar 

belakang warga negara pemimpinnya berbeda-beda. 

3. Digunakannya variabel lainnya, baik berupa tambahan gaya 

kepemimpinan ataupun lainnya yang berpengaruh akan kinerja 

karyawan. 

4. Perusahaan di Kawasan Industri Batamindo dapat memilih gaya  

kepemimpinan yang dapat digunakan dalam upaya meningkatkan 

kinerja karyawan. 
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