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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

5.1 Kesimpulan 

Penulis melakukan penelitian pada perusahaan Astra Internasional, 

Telekomunikasi dan Asuransi Jiwa Manulife di kota Batam. Penelitian dilakukan 

dengan cara penyebaran kuesioner yang penulis sebarkan ke masing-masing 

perusahaan dengan jumlah sampel sebanyak 170 karyawan. Dari 170 kuesioner 

yang penulis sebarkan, 160 yang kembali. Total dari hasil kuesioner yang penulis 

olah berjumlah 160. Dari hasil pengujian, terdapat beberapa hipotesis penelitian, 

hipotesis pertama menunjukkan jika kepemimpinan otentik signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan (H1).  

Dugaan kedua menyebutkan jika kepemimpinan otentik berpengaruh 

terhadap kualitas kehidupan kerja (H2). Hipotesis ketiga menyatakan bahwa 

variabel quality of worklife berpengaruh terhadap job satisfation (H3). Hasil 

hipotesis keempat kualitas kehidupan kerja berpengaruh dengan keterikatan 

karyawan (H4). Hipotesis kelima menghasilkan hubungan tidak signifikan antara 

kepemimpinan otentik terhadap keterikatan karyawan (H5). Variabel 

kepemimpinan otentik pada hipotesis keenam hasilnya tidak berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja dengan kualitas kehidupan kerja sebagai mediasi (H6). 

Dan yang terakhir menghasilkan hubungan yang tidak berpengaruh antara 

kepemimpinan otentik dengan keterikatan karyawan melalui kualitas kehidupan 

kerja sebagai mediasi (H7). 

5.2 Keterbatasan  

 Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa hambatan antara lain :  
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1. Pengambilan data responden dalam penelitian ini membutuhkan waktu 

yang lama dari waktu yang di targetkan seminggu menjadi dua minggu 

dikarenakan perusahaan membutuhkan waktu lebih untuk mengisi 

kuesioner secara keseluruhan.  

2. Pengumpulan data penelitian tidak bisa mencakup semua objek perusahaan 

jasa yang berada di Batam karena terkendala perizinan disetiap 

perusahaan. 

5.3 Rekomendasi 

  Ada beberapa rekomendasi dari penulis berhubungan dengan hasil 

dari penelitiaan yang didapat sebagai berikut :  

1. Hasil dapat menjadi tolak ukur untuk menjadi bahan pertimbangan 

evaluasi bagi organisasi di perusahaan dalam meningkatkan tingkat 

kepuasan kerja dan keterikatan karyawan. Kepemimpinan autentik yang 

dimiliki pemimpin perusahaan memberikan efek yang baik dan positif 

bagi karyawan. 

2. Pemimpin di sebuah perusahaan harus mempertahankan sifat 

kepemimpinan autentik yang mereka miliki. Kesadaran diri yang tinggi 

juga perlu ditingkatkan dengan kesadaran bekerja dan memimpin secara 

tulus, melayani secara ikhlas dan pemimpin juga harus terus melakukan 

evaluasi terhadap dirinya sendiri guna menjadi teladan bagi karyawannya 

atau pegawainya agar karyawan merasa puas memiliki pemimpin yang 

bersikap asli. 

3. Dalam pengembangan kepemimpinan otentik juga perlu dipertimbangkan 

melalui moral dengan melalui pengambilan keputusan yang etis, penuh 
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etika, jujur dan transparan. Pemimpin pun diharapkan bisa mengambil 

keputusan secara keseluruhan dari sudut pandang kesuluruhan juga 

4. Oleh karena itu, penelitian di masa depan diperlukan mulai 

menghipotesiskan hubungan yang berbeda untuk masing-masing dari 

empat dimensi kepemimpinan otentik dengan hasil organisasi yang 

relevan, sementara juga perlu diingat bahwa mungkin ada komponen yang 

hilang dalam keseluruhan konstruk kepemimpinan otentik.  
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