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BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Peneliti melakukan penelitian ini dengan maksud untuk mempelajari 

pengaruh tingkat kepercayaan sebagai variabel independen terhadap keberhasilan 

manajemen proyek sebagai variabel dependen dengan tingkat kolaborasi sebagai 

variabel mediasi. Penelitian ini dilaksanakan dengan membagikan lembaran 

kuesioner pada lima perusahaan dibidang developer di Batam dan diisi oleh 

masing-masing karyawan pada perusahaan-perusahaan tersebut sebanyak 49-55 

orang setiap perusahaan. Data responden yang terkumpul untuk diolah ada 

sebanyak 258 responden. Hasil berdasarkan riset peneliti adalah sebagai berikut:

1. Variabel tingkat kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

tingkat kolaborasi pada perusahaan developer di Batam. Ini 

menjelaskan bahwa peningkatan ekspektasi, pertukaran pengetahuan, 

dan kepercayaan yang merupakan bagian dari tingkat kepercayaan 

dalam sebuah tim proyek akan meningkatkan hubungan, insentif, 

kedekatan, koordinasi, konflik, komitmen yang merupakan bagian dari 

tingkat kolaborasi. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian 

sebelumnya oleh  Bond-Barnard et al., (2018).

2. Variabel tingkat kolaborasi tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap keberhasilan manajemen proyek. Jika dalam sebuah tim 

proyek dilakukan peningkatan tingkat kolaborasi yang meliputi 

hubungan, insentif, kedekatan, koordinasi, konflik, dan komitmen tidak 

akan mempengaruhi suatu keberhasilan mananjemen proyek baik dalam 

segi kinerja proyek maupun integrasi ilmu pengetahuan dan inovasi.

3. Variabel tingkat kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap 

keberhasilan manajemen proyek. Ekspektasi, pertukaran pengetahuan, 

dan kepercayaan secara langsung mempengaruhi kinerja proyek serta 

integrasi ilmu pengetahuan dan inovasi dalam keberhasilan manajemen 

suatu proyek pada perusahaan developer di Batam. 
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4. Variabel tingkat kepercayaan terhadap keberhasilan manajemen proyek 

dengan mediasi tingkat kolaborasi tidak berpengaruh secara signifikan. 

Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan ekspektasi, pertukaran 

pengetahuan, dan kepercayaan tidak akan mempengaruhi keberhasilan 

manajemen proyek walaupun dilakukan peningkatan tingkat kolaborasi 

yang meliputi hubungan, insentif, kedekatan, koordinasi, konflik, dan 

komitmen.

5.2 Keterbatasan

Ada pula keterbatasan selama pelaksanaan riset ini, keterbatasanya 

sebagai berikut:

1. Peneliti menyebarkan dan menerima kembali hasil kuesioner yang diisi 

oleh responden melalui perantara yaitu salah satu karyawan yang 

bekerja pada perusahaan tersebut (satpam dan resepsionis) sehingga 

tidak bisa memastikan bahwa kuesioner diisi dengan sesuai.  

2. Obyek pada proses penelitian hanya pada 5 perusahaan, sehingga tidak 

bisa dipastikan hasil akan sama jika dilakukan penelitian dalam skala 

yang lebih luas.

3. Nilai R square dari variabel tingkat kolaborasi sebesar 0,561 dan 

variabel keberhasilan manajemen proyek sebesar 0,615 yang artinya 

masih ada variabel lainnya yang belum diteliti.

5.3 Rekomendasi penelitian

Rekomendasi dari peneliti berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan 

untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Direkomendasikan untuk peneliti secara langsung membagikan 

kuesioner kepada responden supaya data yang diperoleh lebih akurat 

dan kuesioner yang disebarkan kembali sepenuhnya.

2. Peneliti bisa melakukan penyebaran kuesioner dalam skala yang lebih 

luas, terlebih jika bisa di luar Batam agar data yang dikumpulkan bisa 

memberikan hasil yang lebih menyeluruh dan akurat.
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3. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan beberapa variabel lainnya 

seperti kepemimpinan yang telah diteliti sebelumnya oleh Braun et al., 

(2013); Gundersen et al., (2012); dan Yang et al., (2011).

Rekomendasi dari peneliti berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan 

untuk perusahaan developer adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan dapat menerapkan kepercayaan dalam ruang lingkup kerja 

agar dapat meningkatkan kolaborasi yang baik dalam hubungan kerja.

2. Perusahaan dapat meningkatkan kolaborasi agar peluang mencapai 

keberhasilan manajemen proyek lebih besar.
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