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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  
 

5.1  Kesimpulan                      

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Kepuasan Kerja pada Kinerja Karyawan. Penelitian ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi rasa kepuasan kerja karyawan pada 

perusahaan tempatnya bekerja maka akan semakin baik kinerja karyawan tersebut.  

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Motivasi pada Kinerja Karyawan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa motivasi dalam bekerja akan semakin meningkatkan kinerja 

dari karyawan tersebut.  

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Komitmen Organisasi pada Kinerja Karyawan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa komitmen dari seorang karyawan organisasi berpengaruh 

pada kinerja karyawan tersebut.  

 Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif 

antara variabel Kompensasi pada Kinerja Karyawan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa tingkat kompensasi yang diberikan oleh perusahaan  

berpengaruh positif pada kinerja karyawan dalam perusahaan tersebut.  

  

5.2  Keterbatasan 

Dalam penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, yaitu:  

1. Penyebaran angket untuk pengumpulan data hanya dilakukan pada 

karyawan dari perusahaan manufaktur yang besar dengan mengabaikan 

perusahaan manufaktur yang skala kecil, hal ini disebabkan karena kriteria 
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penelitian yang meneliti perusahaan manufaktur dengan jumlah karyawan 

yang terbanyak. 

2. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilainya adalah 

42,2 % saja sedangkan sisanya yaitu sebesar 57,8 % lainnya dijelaskan 

oleh variabel independen lainnya yang tidak diteliti.   

3. Jumlah responden yang terbatas pada 378 orang saja, sehingga masih 

dirasa belum dapat mencerminkan pengaruh variabel independen pada 

dependen secara umum. Jumlah responden yang lebih besar masih bisa 

didapatkan pada karyawan manufaktur maupun perusahaan lainnya. 

 

 

5.3  Rekomendasi 

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka berikut ini 

dikemukakan beberapa saran yang menjadi implikasi dari hasil penelitian ini: 

1. Perusahaan dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan agar terjadi 

peningkatan kinerja karyawannya. Hal ini dapat dilakuakan dengan 

memberikan fasilitas dan lingkungan kerja yang dibutuhkan oleh 

karyawan sehingga hal tersebut sesuai dengan harapan karyawan. 

2. Motivasi kerja juga perlu tetap ditingkatkan pada karyawan perusahaan 

manufaktur agar karyawan selalu mempunyai tujuan dalam bekerja 

sehingga selalu meningkatkan semangat kerjanya. 

3. Meningkatkan komitmen karyawan pada perusahaan dengan cara 

meningkatkan keterbukaan informasi pada karyawan sehingga 

karyawan mengetahui visi dan misi perusahaan dengan jelas 
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4. Sistem kompensasi karyawan diperbaiki bila masih ada hak karyawan 

yang masih bisa ditingkatkan seperti tunjangan kehadiran dan 

tunjangan kinerja target agar karyawan semakin rajin dating bekerja 

dan akan meningkatkan kinerja karyawan tersebut. 
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