
BAB V 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI  

 

5.1 Kesimpulan                      

 Setelah melalui beberapa pembahasan dan perhitungan mengenai hubungan 

antara variabel independen lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, kepuasan kerja 

dan kompensasi maka dapat disimpulkan tentang pengaruh dan hubungan signifikansi 

dengan kinerja karyawan sebagai variabel dependen pada 198 responden yang 

menjadi objek dalam penelitian ini.  

  Penelitian ini menyimpulkan bahwa hipotesis H1 berpengarug signifikan 

dengan kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara variabel lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

yang kondusif dan saling kerjasama antar karyawan dan dukungan dari atasan akan 

membantu meningkatkan kinerja dari karyawan. Hasil temuan ini konsisten dengan 

penelitian dari Sadegi dan Pihie (2013), Imran et al. (2012) dan Khan et al., (2010). 

  Hasil pengujian hipotesis H2 dengan regresi berganda dapat disimpulkan 

bahwa terdapat pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan pada  

perusahaan galangan kapal di wilayah Tanjung Uncang berdampak signifikan pada  

kinerja karyawan.  Hasil temuan ini konsisten dengan temuan dari penelitian dari 

Pradeep dan Prabhu (2011), Imran et al.,  (2012) dan Eran ( 2006).  

Hasil pengujian hipotesis H3 dengan regresi berganda dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan ini 
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menunjukkan bahwa tingkat kepuasan kerja karyawan akan berdampak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil ini konsisten dengan penelitian dari Khan et al. 

(2010) dan Funmilola et al. (2013). 

Hasil pengujian hipotesis H4 dengan regresi berganda dapat disimpulkan 

bahwa dalam penelitian ini variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kompensasi dan 

penerapan aturan yang berkaitan dengan kompensasi berdampak signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian dari Lim et al., 

(2012), Funmilola et al. (2013) dan Hameed  et al. (2012). 

 

5.2 Keterbatasan 

 Dalam penelitian ini juga terdapat keterbatasan yaitu jumlah responden yang 

terbatas hanya pada karyawan yang bekerja di bidang industri galangan kapal di 

wilayah Batam, sehingga tidak mencerminkan secara keseluruhan bila  penelitian 

dilakukan di wilayah dan jenis industri yang berbeda. Juga variabel yang diteliti 

masih terbatas pada beberapa variabel, sehingga disarankan untuk penelitian 

selanjutnya yang hendak meneliti masalah yang sama agar memasukan variabel-

variabel lain yang mempengaruhi kepuasan kerja misalnya dengan model yang 

berbeda, lakukan di lokasi dan waktu yang berbeda. 
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5.3 Rekomendasi 

Dari hasil penelitian dan pembahasan ini maka dapat diberikan rekomendasi 

untuk perusahaan di bidang galangan kapal dari penelitian ini, yaitu: 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja yang kondusif dan 

saling kerjasama antar karyawan dan dukungan dari atasan akan membantu 

meningkatkan kinerja dari karyawan. Maka disarankan pada perusahaan galangan 

kapal untuk dapat meningkatkan kondisi lingkungan kerja menjadi lebih baik lagi. 

Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan fasilitas dan peralatan pendukung 

kerja, menbangun komunikasi yang baik antara atasan dengan bawahan dan juga 

antar sesama karyawan agar mampu meningkatkan kondisi lingkungan kerja yang 

lebih baik bagi semua karyawan agar tercipta hubungan yang harmonis. 

Faktor gaya kepemimpinan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan, 

sehingga seorang pemimpin harus bisa memberikan perhatian pada karyawannya dan 

mampu bertindak adil dan bijaksana bagi senmua karyawan. Seorang pemimpin yang 

baik mampu menjadi panutan dan contoh bagi karyawan, sehingga selalu didukung 

oleh semua karyaawan dan mampu mendayagunakan kemampuan karyawan dalam 

meningkatkan kemajuan perusahaan.   

Kepuasan kerja juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan, dengan 

demikian peningkatan kepuasan kerja nantinya juga akan memberikan peningkatan 

terhadap kinerja karyawan secara keseluruhan. Peningkatan kepuasan kerja dapat 

dilakukan dengan meningkatkan faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti 

kepuasan faktor intrinsik dan extrinsik. 
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Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa kompensasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat kompensasi dan 

penerapan aturan dan sistem kompensasi yang baik berdampak signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini dapat dilakuakn dengan memberikan upah yang layak dan 

sesuai dengan hasil kerja, serta membayar upah lembur yang sesuai dengan peraturan 

dan memberikan bonus berupa uang tambahan atas pencapaian target kerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan.  
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