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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Dari hasil analisis data penelitian diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan negatif yang sangat signifikan 

antara employee engagement dengan burnout pada karyawan BPR 

Restu Group. Adanya hubungan negatif tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis yang menyatakan ada hubungan negatif antara 

employee engagement  dengan burnout pada karyawan BPR Restu 

Group diterima. Semakin tinggi kemungkinan terjadinya employee 

engagement pada karyawan, maka semakin rendah pula stres kerja 

yang dialami oleh karyawan, begitu pula sebaliknya.  

Penelitian ini memberikan informasi dan hasil tambahan 

berupa sumbangan efektif sebesar 45%, sedangkan sisanya sebesar 

55% dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti karakteristik 

organisasi, persepsi terhadap organisasi, persepsi terhadap peran, dan 

karakteristik individu.  

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, maka dapat diajukan 

beberapa saran yang dapat dijadikan masukan sebagai bahan 

pertimbangan, yaitu : 
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1. Bagi karyawan dan perusahaan  

Bagi karyawan Account Officer, khususnya karyawan 

dengan tingkatan burnout yang sedang hingga tinggi 

hendaknya perlu meluangkan waktu untuk merefleksi 

tindakan yang telah diambil untuk mempertimbangkan 

penyebab yang berpotensi  menimbulkan burnout yang 

dihadapi, berusaha menghilangkan penyebab tersebut, 

meninjau kembali tujuan hidup, memperhatikan 

keseimbangan antara waktu bekerja dengan beristirahat, dan 

menyadari perlunya bantuan medis maupun psikologis agar 

terhindar dari kondisi kehilangan kendali. 

Bagi perusahaan, kiranya dapat lebih memperhatikan 

jobdescription yang telah dibuat, agar pekerjaan karyawan 

tidak menyimpang dari yang seharusnya. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti dengan tema 

yang sama, diharapkan untuk : 

a. Lebih memperhatikan faktor-faktor lain yang belum 

diungkap dalam penelitian ini, 

b. Memperhatikan kembali bagaimana responden mengisi 

skala penelitian, peneliti sebaiknya memastikan bahwa 

saat mengisi skala bersama-sama di dalam ruangan 

responden tidak bisa saling berdiskusi bertukar jawaban, 

c. Memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang diungkap 

dalam penelitian ini dengan memperhatikan kondisi yang 
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tepat ketika melakukan penelitian dan memperhatikan 

kondisi yang tepat ketika melakukan penelitian dan 

memperluas lagi lingkup penelitian, 

d. Melengkapi penelitian dengan wawancara dan observasi 

yang lebih mendalam dengan metode kualitatif sehingga 

lebih menggali faktor-faktor lain yang melatarbelakangi 

burnout. 

 

 

 




