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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

4.1. Gambaran Umum Responden 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan pendeskripsian karakteristik responden 

untuk memperoleh gambaran umum atas para responden. Karakteristik responden 

akan dibagi dalam jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja.   

4.1.1. Gambaran Umum Responden dari Jenis Kelamin 

 Pendeskripsian  pertama yang dilakukan yakni dari data jenis kelamin. Jenis 

kelamin dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 kategori yaitu laki – laki dan 

perempuan. Data jenis kelamin atas 115 responden disajikan dalam tabel 4.1 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase 

Laki – Laki 63 54,78% 

Perempuan 52 45,22% 

Total 115 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

 Dari tabel 4.1 dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki – laki menjadi 

responden terbanyak sebanyak 63 orang (54,78%), sedangkan jenis kelamin 

perempuan sebanyak 52 orang (45,22%). Data tersebut menunjukkan bahwa 

responden karyawan administrasi yang dipekerjakan oleh UNIKA Soegjiapranata 
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lebih dominan berjenis kelamin laki – laki. Hal ini dikarenakan jenis kelamin laki – 

laki lebih bisa diberikan  beberapa jenis pekerjaan yang berat, serta pekerjaan yang 

memerlukan mobilitas tinggi  baik di dalam maupun luar kampus. 

 

4.1.2. Gambaran Umum Responden dari Usia 

 Pendeskripsian kedua yang dilakukan yakni dari data usia. Usia termuda 

berada pada 25 tahun dan usia tertua berada pada 55 tahun. Data usia 115 responden 

disajikan dalam tabel 4.2. sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

Usia (tahun) Jumlah (orang) Persentase 

25 - 30 10 8,7% 

31 - 35 14 12,17% 

36 - 40 16 13,91% 

41 - 45 17 14,78% 

46 - 50 24 20,87% 

51 - 55 34 29,57% 

Total 115 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

 Tabel 4.2 menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada usia 51 – 55 

tahun sebanyak 34 orang (29,22%). Dari data tersebut terlihat bahwa karyawan 

administrasi UNIKA Soegijapranata cukup banyak yang mau memasuki masa 

pensiun. Data usia ini jika dilihat dari kategori usia yang ditetapkan Depkes RI 

(2009) terbagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. 
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Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Usia Depkes 

Kategori Jumlah (orang) Persentase 

Masa Remaja Akhir   (17 - 25 tahun) 1 0,87% 

Masa Dewasa Awal    (26 - 35 tahun) 23 20% 

Masa Dewasa Akhir   (36 - 45 tahun) 33 28,7% 

Masa Lansia Awal      (46 - 55 tahun) 58 50,43% 

Total 115 100% 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

 Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada masa lansia 

awal sebanyak 58 orang (50,43%).  Hal ini menunjukkan bahwa para responden 

karyawan administrasi UNIKA Soegijapranata sudah dewasa sehingga telah 

memiliki cukup banyak pengalaman, sudah memiliki keluarga, serta memiliki 

kematangan dalam berpikir.  

 

4.1.3. Gambaran Umum Responden dari Pendidikan Terakhir 

 Pendeskripsian ketiga yang dilakukan yakni dari data pendidikan terakhir. 

Pendidikan responden tersebar dari  tingkat pendidikan SD sampai dengan tingkat 

pendidikan S2. Data pendidikan terakhir 115 responden disajikan dalam tabel 4.4. 

sebagai berikut. 
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Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Pendidikan Terakhir Jumlah (orang) Persentase 

SD 4 3,48% 

SMP 7 6,09% 

SMA 60 52,17% 

D3 12 10,43% 

S1 24 20,87% 

S2 8 6,96% 

Total 115 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

 Melalui tabel 4.4 didapatkan informasi bahwa tingkat pendidikan terakhir 

responden terbanyak pada tingkat pendidikan SMA yakni sebanyak 60 orang 

(52,17%). Terbanyak kedua yakni tingkat pendidikan S1 sebanyak 24 orang 

(20,87%), kemudian tingkat pendidikan D3 sebanyak 12 orang (10,43%). Setelahnya 

tingkat pendidikan S2 sebanyak 8 orang (6,96%), diikuti tingkat pendidikan SMP 

sebanyak 7 orang (6,09%) sisanya 4 orang (3,48%) memiliki tingkat pendidikan SD. 

Hal ini menggambarkan bahwa untuk pekerjaan karyawan administrasi UNIKA 

Soegijapranata Semarang memerlukan tingkat pendidikan yang beragam mengikuti 

jenis pekerjaan yang dilakukan. Pendidikan yang semakin tinggi akan mempengaruhi 

cara pandang dan wawasan seseorang untuk mampu mengatasi suatu permasalahan. 

Di lokasi penelitian terutama untuk keadministrasian jenjang pendidikan SMA sudah 

dapat memenuhi untuk pekerjaan tersebut.   
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4.1.4. Gambaran Umum Responden dari Lama Bekerja 

 Pendeskripsian keempat yang dilakukan yakni dari data lama kerja 

responden. Masa kerja responden karyawan administrasi UNIKA Soegijapranata 

Semarang termuda yakni 2 tahun dan yang terlama 34 tahun. Data masa kerja 115 

responden disajikan dalam tabel 4.6. sebagai berikut. 

 

Tabel 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Masa Kerja (tahun) Jumlah (orang) Persentase 

2 - 5 15 13,04% 

6 - 9 11 9,57% 

10 - 13 10 8,7% 

14 - 17 15 13,04% 

18 - 21 7 6,09% 

22 - 25 26 22,61% 

26 - 29 16 13,91% 

30 – 34 15 13,04% 

Total 115 100% 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

 Dari tabel 4.5. dapat diketahui bahwa responden terbanyak yang memiliki 

masa kerja 22 - 25 tahun sebanyak 26 orang (22,61%). Dari data yang tersaji di atas 

mengindikasikan bahwa sebagian besar para responden karyawan UNIKA 

Soegijapranata Semarang memiliki loyalitas yang tinggi untuk bekerja di instansi 

tersebut. 

 

 



63 

 

4.2. Analisis Deskriptif  

 Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis deskriptif untuk memperoleh 

gambaran atas jawaban – jawaban responden mengenai variabel – variabel yang ada 

di dalam penelitian ini dengan menggunakan Mean. Penilaian dalam penelitian ini 

menggunakan skala Likert sehingga skor terendah 1 dan skor tertinggi 5 untuk tiap 

item pernyataan. Oleh karena itu pembagian kategori untuk nilai Mean nya sebagai 

berikut : 

 1 – 2,33 = rendah 

 2,34 – 3,66 = sedang 

 3,67 – 5 = tinggi 

Hasil perhitungan atas nilai mean untuk tiap – tiap variabel penelitian ini akan 

dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. 

 

4.2.1. Tanggapan Responden Tentang Employee Engagement 

 Employee engagement merupakan  rasa keterikatan yang dimiliki karyawan 

berupa ikatan emosional  dengan organisasi sehingga karyawan akan termotivasi 

untuk menggunakan kemampuannya dan memberikan hasil yang terbaik bagi 

perusahaaan (McLeod, 2009). Ada 12 item pernyataan untuk mengukur tanggapan 

responden mengenai employee engagement. Hasil persepsi responden disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 
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Tabel 4.6. Tanggapan Responden Tentang Employee Engagement 

No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 

Saya mengetahui apa 

yang saya harapkan 

dari pekerjaan yang 

saya lakukan 

175 

(35) 

284 

(71) 

24 

(8) 

2 

(1) 

0 

(0) 

485 

(4,22) 
Tinggi 

2 

Saya memiliki bahan 

dan peralatan  yang 

dibutuhkan untuk 

melakukan pekerjaan 

dengan benar 

135 

(27) 

292 

(73) 

36 

(12) 

4 

(2) 

1 

(1) 

468 

(4,07) 
Tinggi 

3 

Saya mendapat 

kesempatan untuk 

melakukan sesuatu 

yang saya ahli / 

mahir setiap hari 

110 

(22) 

272 

(68) 

57 

(19) 

10 

(5) 

1 

(1) 

450 

(3,91) 
Tinggi 

4 

Dalam 7 hari 

terakhir, saya  

menerima 

pengakuan dan 

apresiasi atas hasil 

kerja yang baik 

55 

(11) 

188 

(47) 

105 

(35) 

34 

(17) 

5 

(5) 

387 

(3,37) 
Sedang 

5 Atasan atau rekan 

kerja di tempat kerja  

peduli dengan saya 

sebagai individu 

 

175 

(35) 

256 

(64) 

36 

(12) 

6 

(3) 

1 

(1) 

474 

(4,12) 
Tinggi 

6 Ada rekan kerja di 

tempat kerja yang 

mendorong 

perkembangan saya 

 

135 

(27) 

272 

(68) 

42 

(14) 

10 

(5) 

1 

(1) 

460 

(4,00) 
Tinggi 

7 Ketika rapat, 

pendapat saya 

diperhatikan 

 

70 

(14) 

268 

(67) 

78 

(26) 

12 

(6) 

2 

(2) 

430 

(3,74) 
Tinggi 
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No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

8 Misi/ tujuan 

perusahaan membuat 

saya merasa 

pekerjaan yang saya 

lakukan penting 

115 

(23) 

280 

(70) 

51 

(17) 

8 

(4) 

1 

(1) 

455 

(3,96) 
Tinggi 

9 Rekan kerja saya 

berkomitmen untuk 

melakukan pekerjaan 

yang berkualitas 

125 

(25) 

284 

(71) 

42 

(14) 

6 

(3) 

2 

(2) 

459 

(3,99) 
Tinggi 

10 Saya mempunyai 

teman baik di tempat 

kerja 

235 

(47) 

232 

(58) 

27 

(9) 

0 

(0) 

1 

(1) 

495 

(4,30) 
Tinggi 

11 Dalam 6 bulan 

terakhir, ada seseorang  

yang menanyakan 

perkembangan saya di 

tempat kerja 

55 

(11) 

240 

(60) 

99 

(33) 

20 

(10) 

1 

(1) 

415 

(3,61) 
Sedang 

12 Dalam tahun lalu, saya 

memiliki kesempatan 

untuk belajar dan 

berkembang di tempat 

kerja 

75 

(15) 

224 

(56) 

105 

(35) 

12 

(6) 

3 

(3) 

419 

(3,64) 
Sedang 

Rata – Rata 3,91 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Dari tabel 4.6. terlihat bahwa dari hasil perhitungan mean untuk variabel 

employee engagement sebesar 3,91 maka hal ini menunjukkan tingkat employee 

engagement karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang termasuk dalam kategori 

tinggi (engaged). Dari duabelas pernyataan, pernyataan kesepuluh (mempunyai 

teman baik di tempat kerja) memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar  4,3, 
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sedangkan pernyataan keempat (dalam 7 hari terakhir, menerima pengakuan dan 

apresiasi atas hasil kerja yang baik)  memiliki nilai mean terendah yaitu sebesar 3,37.  

 Hal ini menunjukkan bahwa para responden sebagian besar telah merasa 

engaged dengan perusahaan karena para responden telah mengetahui harapan atas 

pekerjaan yang mereka lakukan, serta dalam bekerja mereka telah disediakan 

peralatan agar dapat bekerja dengan baik. Para karyawan juga memiliki rekan kerja 

yang mau bekerja sama serta memiliki teman baik yang mampu mendorong mereka 

untuk berkinerja lebih baik lagi. Namun, untuk apresiasi dan pengakuan atas kinerja 

yang baik, kepedulian akan perkembangan di tempat kerja, serta kesempatan untuk 

belajar dan berkembang perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan agar dapat 

semakin memperkuat tingkat engagement para karyawan. 

 

4.2.2. Tanggapan Responden Tentang Perceived Organizational Support 

Perceived organizational support merupakan pandangan karyawan atas 

sampai mana organisasi menghargai kontribusi yang telah mereka berikan serta 

peduli atas kesejahteraan karyawan (Rhoades dan Eisenberger 2002). Ada 8 item 

pertanyaan untuk mengukur tanggapan responden mengenai perceived 

organizational support. Hasil persepsi responden disajikan dalam tabel sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.7.  Tanggapan Responden Tentang Perceived Organizational Support 

No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 

Perusahaan sangat 

memperdulikan 

kesejahteraan saya 

75 

(15) 

292 

(73) 

75 

(25) 

2 

(1) 

1 

(1) 

445 

(3,87) 
Tinggi 

2 

Perusahaan sangat 

mempertimbangkan 

tujuan serta nilai – 

nilai yang saya miliki. 

25 

(5) 

224 

(56) 

138 

(46) 

14 

(7) 

1 

(1) 

402 

(3,50) 
Sedang 

3 

Perusahaan 

memberikan perhatian 

yang besar kepada 

saya 

30 

(6) 

212 

(53) 

135 

(45) 

18 

(9) 

2 

(2) 

397 

(3,45) 
Sedang 

4 

Perusahaan peduli 

dengan pendapat yang 

saya sampaikan 

30 

(6) 

244 

(61) 

111 

(37) 

16 

(8) 

3 

(3) 

404 

(3,51) 
Sedang 

5 

Perusahan bersedia 

membantu  saya jika 

saya membutuhkan 

permintaan khusus 

10 

(2) 

192 

(48) 

159 

(53) 

18 

(9) 

3 

(3) 

382 

(3,32) 
Sedang 

6 

Bantuan tersedia dari 

perusahaan ketika saya 

mengalami masalah 

15 

(3) 

220 

(55) 

144 

(48) 

12 

(6) 

3 

(3) 

394 

(3,43) 
Sedang 

7 

Perusahaan 

memaafkan kesalahan 

tidak sengaja yang 

saya lakukan 

35 

(7) 

240 

(60) 

120 

(40) 

12 

(6) 

2 

(2) 

409 

(3,56) 
Sedang 

8 

Jika ada kesempatan, 

perusahaan tidak akan 

mengambil 

keuntungan dari saya 

25 

(5) 

160 

(40) 

177 

(59) 

18 

(9) 

2 

(2) 

382 

(3,32) 
Sedang 

Rata - Rata 3,49 Sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Dari tabel 4.7. terlihat bahwa dari hasil perhitungan mean untuk variabel 

perceived organizational support sebesar 3,49 maka hal ini menunjukkan tingkat 

perceived organizational support karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang 
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termasuk dalam kategori sedang. Dari delapan pernyataan, pernyataan pertama 

(perusahaan sangat memperdulikan kesejahteraan) memiliki nilai mean tertinggi 

yaitu sebesar  3,87, sedangkan pernyataan kelima (perusahan bersedia membantu  

saya jika saya membutuhkan permintaan khusus) dan kedelapan (jika ada 

kesempatan, perusahaan tidak akan mengambil keuntungan dari saya) memiliki nilai 

mean terendah yaitu sebesar 3,32.  

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dipandang sudah cukup baik dalam 

memperdulikan kesejahteraan karyawan oleh para responden. Dari data ini juga 

menunjukkan bahwa masih banyak yang dapat dilakukan untuk semakin membuat 

para karyawannya merasa perusahaan benar – benar memperdulikan karyawannya, 

hal ini dikarenakan tujuh dari delapan pernyataan mengenai variabel perceived 

organizational support berada pada kategori sedang. Tujuh indikator tersebut perlu 

untuk diperhatikan dan ditingkatkan agar dapat semakin memperkuat tingkat 

perceived organizational support. 

 

4.2.3. Tanggapan Responden Tentang Perceived Supervisor Support 

 Perceived supervisor support merupakan pandangan karyawan atas sampai 

mana atasan menghargai kontribusi yang telah mereka berikan serta peduli atas 

kesejahteraan karyawan (Rhoades dan Eisenberger 2002). Ada 4 item pertanyaan 

untuk mengukur tanggapan responden mengenai perceived supervisor support. Hasil 

persepsi responden disajikan dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 4.8.  Tanggapan Responden Tentang Perceived Supervisor Support 

No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 
Atasan saya peduli 

dengan pendapat saya. 

65 

(13) 

300 

(75) 

72 

(24) 

2 

(1) 

2 

(2) 

441 

(3,83) 
Tinggi 

2 

Atasan kerja saya 

sangat memperdulikan 

keadaan saya. 

70 

(14) 

244 

(61) 

108 

(36) 

6 

(3) 

1 

(1) 

429 

(3,73) 
Tinggi 

3 

Atasan saya sangat 

mempertimbangkan 

tujuan dan nilai – nilai 

saya. 

45 

(9) 

256 

(64) 

102 

(34) 

14 

(7) 

1 

(1) 

418 

(3,63) 
Sedang 

4 

Atasan saya 

menunjukkan banyak 

perhatian pada saya  

10 

(2) 

124 

(31) 

186 

(62) 

34 

(17) 

3 

(3) 

357 

(3,10) 
Sedang 

Rata - Rata 3,58 Sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

  

Dari tabel 4.8. terlihat bahwa dari hasil perhitungan mean untuk variabel 

perceived supervisor support sebesar 3,58 maka hal ini menunjukkan tingkat 

perceived supervisor support karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang termasuk 

dalam kategori sedang. Dari empat pernyataan, pernyataan pertama (atasan peduli 

dengan pendapat saya) memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar  3,83, sedangkan 

pernyataan keempat (atasan saya menunjukkan perasaaan kekhawatiran pada saya)  

memiliki nilai mean terendah yaitu sebesar 3,10.  

 Hal ini menunjukkan bahwa atasan dipandang sudah cukup baik dalam 

memperdulikan dan memperhatikan karyawan / bawahannya oleh para responden 

karena para responden telah merasa bahwa atasan mereka memperdulikan pendapat 

maupun keadaaan pribadi bawahan ketika sedang bekerja di perusahaan. Sedangkan 
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dua indikator yang masih berada pada kategori sedang tersebut perlu untuk 

diperhatikan dan ditingkatkan agar dapat semakin memperkuat tingkat perceived 

supervisor support. 

 

4.2.4. Tanggapan Responden Tentang Reward and Recognition 

Reward and recognition merupakan imbalan yang diberikan perusahaan pada 

karyawan agar lebih teromotivasi untuk mencapai keunggulan kompetitif mereka 

(Simamora, 2004). Ada 10 item pernyataan untuk mengukur tanggapan responden 

mengenai reward and recognition. Hasil persepsi responden disajikan dalam tabel 

sebagai berikut: 

 

Tabel 4.9.  Tanggapan Responden Tentang Reward and Recognition 

No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 

Ketika berkinerja baik, 

saya mendapatkan 

kenaikan gaji  

25 

(5) 

108 

(27) 

177 

(59) 

40 

(20) 

4 

(4) 

354 

(3,08) 
Sedang 

2 

Dalam bekerja, saya 

mendapatkan 

keamanan 

45 

(9) 

300 

(75) 

81 

(27) 

6 

(3) 

1 

(1) 

433 

(3,77) 
Tinggi 

3 

Saya mendapatkan 

promosi jabatan  jika 

berkinerja baik 

45 

(9) 

168 

(42) 

147 

(49) 

26 

(13) 

2 

(2) 

388 

(3,37) 
Sedang 

4 

Jika saya berkinerja 

baik, saya 

mendapatkan banyak 

kebebasan  

15 

(3) 

119 

(17) 

135 

(45) 

84 

(42) 

8 

(8) 

310 

(2,70) 
Sedang 

5 Saya akan dihormati 

rekan kerja jika 

berkinerja baik 

35 

(7) 

200 

(50) 

126 

(42) 

28 

(14) 

2 

(2) 

391 

(3,40) 
Sedang 
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No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

6 Atasan memberikan 

saya pujian jika saya 

berkinerja baik 

35 

(7) 

244 

(61) 

117 

(39) 

12 

(6) 

2 

(2) 

410 

(3,57) 
Sedang 

7 

Saya akan 

mendapatkan 

kesempatan untuk 

mengikuti pelatihan 

dan pengembangan 

jika berkinerja baik 

 

55 

(11) 

240 

(60) 

111 

(37) 

8 

(4) 

3 

(3) 

417 

(3,63) 
Sedang 

8 

Dengan berkinerja 

baik, tugas yang 

diberikan akan lebih 

menantang 

85 

(17) 

240 

(60) 

93 

(31) 

8 

(4) 

3 

(3) 

429 

(3,73) 
Tinggi 

9 

Saya diberikan 

pengakuan publik  jika 

berkinerja baik 

40 

(8) 

152 

(38) 

159 

(53) 

28 

(14) 

2 

(2) 

381 

(3,31) 
Sedang 

10 

Jika berkinerja baik, 

saya bisa mendapatkan 

hadiah dari perusahaan 

15 

(3) 

80 

(20) 

186 

(62) 

52 

(26) 

4 

(4) 

337 

(2,93) 
Sedang 

Rata – Rata 3,34 Sedang 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Dari tabel 4.9. terlihat bahwa dari hasil perhitungan mean untuk variabel 

reward and recognition sebesar 3,34 maka hal ini menunjukkan tingkat reward and 

recognition karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang termasuk dalam kategori 

sedang. Dari sepuluh pernyataan, pernyataan kedua (dalam bekerja, saya 

mendapatkan keamanan) memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar 3,77, sedangkan 

pernyataan keempat (jika berkinerja baik, saya mendapatkan banyak kebebasan)  

memiliki nilai mean terendah yaitu sebesar 2,7.  
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 Hal ini menunjukkan bahwa para responden merasa reward and recognition 

yang diberikan perusahaan sudah cukup baik sesuai dengan apa yang mereka 

harapkan. Para responden  merasa keamanan dalam bekerja tekah mereka dapatkan 

serta jika mereka berkinerja baik akan diberikan tugas yang lebih menantang.  arena 

para responden telah mengetahui harapan atas pekerjaan yang mereka lakukan. 

Namun, delapan dari sepuluh indikator masih berada di kategori sedang seperti 

pemberian hadiah dan pengakuan publik atas kinerja yang baik perlu untuk 

diperhatikan dan ditingkatkan agar dapat semakin meningkatkan tingkat reward and 

recognition para karyawan. 

4.2.5. Tanggapan Responden Tentang Karakteristik Pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan merupakan kondisi serta komposisi atas suatu 

pekerjaan (Robbins, 2009). Ada 6 item pernyataan untuk mengukur tanggapan 

responden mengenai karakteristik pekerjaan. Hasil persepsi responden disajikan 

dalam tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.10.  Tanggapan Responden Tentang Karakteristik Pekerjaan 

No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

1 

Dalam bekerja saya 

diperbolehkan untuk 

menentukan sendiri 

cara untuk melakukan 

pekerjaan tersebut  

75 

(15) 

224 

(56) 

90 

(30) 

24 

(12) 

2 

(2) 

415 

(3,61) 
Sedang 

2 

Jenis pekerjaan yang 

saya lakukan dapat 

mudah diketahui siapa 

yang 

menyelesaikannya 

65 

(13) 

212 

(53) 

93 

(31) 

32 

(16) 

2 

(2) 

404 

(3,51) 
Sedang 
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No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

TS 

(2) 

STS 

(1) 

3 

Saya memerlukan 

berbagai macam 

keahlian dan 

ketrampilan untuk 

melakukan pekerjaan 

ini 

55 

(11) 

252 

(63) 

81 

(27) 

28 

(14) 

0 

(0) 

416 

(3,62) 
Sedang 

4 

Pekerjaan yang saya 

lakukan ini signifikan 

berdampak pada orang 

lain maupun 

perusahaan 

 

100 

(20) 

236 

(59) 

102 

(34) 

4 

(2) 

0 

(0) 

442 

(3,84) 
Tinggi 

5 Saya dapat mengetahui 

secara langsung hasil 

kinerja pekerjaan yang 

saya lakukan 

60 

(12) 

312 

(78) 

69 

(23) 

4 

(2) 

0 

(0) 

445 

(3,87) 
Tinggi 

6 Teman kerja dan 

atasan memberikan 

informasi jika 

pekerjaan telah saya 

lakukan dengan baik 

65 

(13) 

264 

(66) 

96 

(32) 

8 

(4) 

0 

(0) 

433 

(3,77) 
Tinggi 

Rata – Rata 3,70 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Dari tabel 4.10. terlihat bahwa dari hasil perhitungan mean untuk variabel 

karakteristik pekerjaan sebesar 3,7 maka hal ini menunjukkan tingkat karakteristik 

pekerjaan karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang termasuk dalam kategori 

tinggi. Dari enam pernyataan, pernyataan kelima (dapat mengetahui secara langsung 

hasil kinerja pekerjaan yang dilakukan) memiliki nilai mean tertinggi yaitu sebesar  

3,87, sedangkan pernyataan kedua (jenis pekerjaan yang saya lakukan dapat mudah 

diketahui siapa yang menyelesaikannya)  memiliki nilai mean terendah yaitu sebesar 

3,51.  
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 Hal ini menunjukkan bahwa para responden sebagian besar telah merasa 

karakteristik pekerjaan yang mereka lakukan sudah baik, tidak memberikan 

kejenuhan atau beban berlebihan bagi para karyawan. Hal ini dikarenakan para 

karyawan merasa bahwa jenis pekerjaan apapun yang mereka lakukan sangat 

berdampak bagi perusahaan maupun mahasiswa, serta umpan balik atas pekerjaan 

yang mereka lakukan juga sudah baik sehingga para karyawan dapat memperbaiki 

kinerja atau cara kerja mereka agar memberikan hasil yang lebih maksimal. 

Walaupun sudah berada pada kategori tinggi, beberapa indikator yang berada pada 

kategori sedang perlu untuk diperhatikan dan ditingkatkan agar dapat semakin 

memperkuat tingkat karakteristik pekerjaan para karyawan. 

 

4.2.6. Tanggapan Responden Tentang Kinerja 

 Kinerja karyawan merupakan hasil atas sesuatu yang telah dilakukan ataupun 

yang belum dilakukan oleh karyawan (Mathis dan Jackson, 2008). Ada 8 item 

pernyataan untuk mengukur tanggapan responden mengenai kinerja karyawan. Hasil 

persepsi responden disajikan dalam tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 4.11.  Tanggapan Responden Tentang Kinerja 

No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

J 

(2) 

TP 

(1) 

1 

Karyawan tersebut 

mampu menyelesaikan 

pekerjaan sesuai 

standar yang 

ditetapkan perusahaan 

 

175 

(35) 

276 

(69) 

27 

(9) 

4 

(2) 

0 

(0) 

482 

(4,19) 
Tinggi 
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No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

J 

(2) 

TP 

(1) 

2 

Dalam kondisi tertentu 

karyawan tersebut 

bersedia bekerja 

melebihi dari jam 

operasional  

perusahaan untuk 

membantu pelayanan 

perusahaan agar tetap 

berjalan normal 

205 

(41) 

260 

(65) 

24 

(8) 

2 

(1) 

0 

(0) 

491 

(4,27) 
Tinggi 

3 

Anda sebagai atasan 

tidak pernah menegur 

karyawan tersebut atas 

hasil kerja yang dia 

lakukan 

25 

(5) 

284 

(71) 

93 

(31) 

16 

(8) 

0 

(0) 

418 

(3,63) 
Sedang 

4 

Tugas karyawan 

tersebut diselesaikan 

lebih awal dari 

deadline yang 

ditentukan 

65 

(13) 

276 

(69) 

63 

(21) 

24 

(12) 

0 

(0) 

428 

(3,72) 
Tinggi 

5 

Karyawan tersebut 

mampu menggunakan 

dengan baik fasilitas 

dan peralatan yang 

diberikan perusahaan 

untuk menyelesaikan 

pekerjaan 

210 

(42) 

256 

(64) 

27 

(9) 

0 

(0) 

0 

(0) 

493 

(4,29) 
Tinggi 

6 

Sebelum jam kerja 

dimulai, karyawan 

tersebut datang kerja 

lebih awal untuk 

persiapan sebelum 

bekerja 

45 

(9) 

260 

(65) 

78 

(26) 

28 

(14) 

1 

(1) 

412 

(3,58) 
Sedang 

7 

Karyawan tersebut 

pulang dari tempat 

kerja sesuai dengan 

jam yang telah 

ditentukan oleh 

perusahaan 

 

210 

(42) 

244 

(61) 

33 

(11) 

2 

(1) 

0 

(0) 

489 

(4,25) 
Tinggi 
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No Pernyataan 

Jawaban Skor 

Total 

(Rata-

Rata) 

Kategori SS 

(5) 

S 

(4) 

N 

(3) 

J 

(2) 

TP 

(1) 

8 

Saat jam operasional 

perusahaan, karyawan 

tersebut tidak keluar 

tanpa izin 

120 

(24) 

260 

(65) 

72 

(24) 

4 

(2) 

0 

(0) 

456 

(3,97) 
Tinggi 

Rata – Rata 3,98 Tinggi 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Dari tabel 4.11. terlihat bahwa dari hasil perhitungan mean untuk variabel 

kinerja karyawan sebesar 3,98 maka hal ini menunjukkan tingkat kinerja karyawan 

UNIKA Soegijapranata Semarang termasuk dalam kategori tinggi. Dari delapan 

pernyataan, pernyataan kelima (mampu menggunakan dengan baik fasilitas dan 

peralatan yang diberikan perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan) memiliki nilai 

mean tertinggi yaitu sebesar 4,29, sedangkan pernyataan ketiga (dalam 7 hari 

terakhir, menerima pengakuan dan apresiasi atas hasil kerja yang baik)  memiliki 

nilai mean terendah yaitu sebesar 3,37.  

 Hal ini menunjukkan bahwa para responden sebagian besar telah berkinerja 

dengan baik terutama dalam menggunakan fasilitas serta peralatan yang disediakan 

oleh perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang maksimal. Selain itu para 

karyawan juga mau untuk bekerja melebihi dari jam operasional untuk bisa 

menyelesaikan tugas / memberikan pelayanan yang optimal.  

 

4.3.Pengujian Hipotesis 

 Dalam penelitian ini akan dilakukan enam pengujian hipotesis yaitu : 
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1. Perceived organizational support berpengaruh positif terhadap employee 

engagement.  

2. Perceived supervisor support  berpengaruh positif terhadap employee engagement. 

3. Reward and recognition berpengaruh positif terhadap employee engagement.  

4. Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap employee engagement. 

5. Employee engagement berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

6. Employee engagement memediasi anteseden (perceived organizational support, 

perceived supervisor support,   reward and recognition, karakteristik pekerjaan) 

terhadap kinerja. 

 

4.3.1. Pengaruh Perceived Organizational Support terhadap Employee 

Engagement 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H1: Perceived organizational support berpengaruh positif terhadap employee 

engagement 

Tabel 4.12. Hasil Regresi POS, PSS, RR, dan KP Terhadap EE 

 

 

 

 
 

 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 

Coefficientsa

3,996 3,355 1,191 ,236

,437 ,118 ,290 3,707 ,000

,756 ,173 ,286 4,363 ,000

,253 ,090 ,213 2,821 ,006

,515 ,131 ,268 3,927 ,000

(Constant)

POS

PSS

RR

KP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: EEa. 
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Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji regresi yang dilakukan variabel perceived 

organizational support memiliki nilai signifikansi hitung sebesar 0,00. Hasil ini lebih 

kecil dari < 0,05 sehingga variabel perceived organizational support signifikan 

mempengaruhi variabel employee engagement. Berdasarkan hal tersebut maka 

Hipotesis 1 diterima artinya perceived organizational support berpengaruh positif 

terhadap employee engagement. 

 Pengujian yang dilakukan pada variabel perceived organizational support 

terhadap employee engagement dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

perceived organizational support berpengaruh signifikan terhadap employee 

engagement  di UNIKA Soegijapranata Semarang.  

Perceived organizational support dapat menumbuhkan kewajiban untuk 

merasa peduli terhadap kelangsungan hidup organisasi dan membantu untuk 

mencapai tujuan organisasi (Rhoades dan Eisenberger, 2002). Hasil regresi dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa perceived organizational support berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap employee engagement  karyawan. Hasil  ini 

menjelaskan bahwa ketika tingkat perceived organizational support ditingkatkan  

maka tingkat employee engagement pun akan meningkat. Hipotesis penelitian ini 

semakin mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Saks (2006) dan Saragih & 

Meily (2013) bahwa perceived organizational support signifikan mempengaruhi 

employee engagement serta sesuai dengan  hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Biswas dan Jyotsna (2013) menunjukkan bahwa perceived organizational support 

berhubungan positif dengan employee engagement dan bertolak belakang dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Nusatria & Suharnomo (2011). 
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4.3.2. Pengaruh Perceived Supervisor Support terhadap Employee Engagement 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H2: Perceived supervisor support berpengaruh positif terhadap employee 

engagement 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji regresi yang dilakukan variabel perceived 

supervisor support memiliki nilai signifikansi hitung sebesar 0,00. Hasil ini lebih 

kecil dari < 0,05 sehingga variabel perceived supervisor support signifikan 

mempengaruhi variabel employee engagement. Berdasarkan hal tersebut maka 

Hipotesis 2 diterima artinya perceived supervisor support berpengaruh positif 

terhadap employee engagement. 

 Pengujian yang dilakukan pada variabel perceived supervisor support 

terhadap employee engagement dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

perceived supervisor support berpengaruh signifikan terhadap employee engagement  

di UNIKA Soegijapranata Semarang. 

Perceived supervisor support dapat menumbuhkan perasaan terikat terhadap 

organisasi tempat mereka bekerja serta membuat individu lebih mengambil bagian 

dalam mencapai tujuan organisasi (Rhoades, 2002). Hasil regresi dalam penelitian ini 

menunjukkan bahwa perceived supervisor support berpengaruh positif terhadap 

employee engagement karyawan. Hasil ini menjelaskan bahwa ketika tingkat 

perceived supervisor support ditingkatkan maka tingkat employee engagement pun 

akan meningkat. Hipotesis penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nusatria & Suharnomo (2011) bahwa perceived supervisor support signifikan 

mempengaruhi employee engagement  serta mendukung penelitian Daisy & Rubel 
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(2013) bahwa perceived supervisor support berhubungan positif dengan employee 

engagement dan bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & 

Meily (2013). 

 

4.3.3. Pengaruh Reward and Recognition terhadap Employee Engagement 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H3: Reward and recognition berpengaruh positif terhadap employee engagement 

Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji regresi yang dilakukan variabel reward and 

recognition memiliki nilai signifikansi hitung sebesar 0,006. Hasil ini lebih kecil dari 

< 0,05 sehingga variabel reward and recognition signifikan mempengaruhi variabel 

employee engagement. Berdasarkan hal  tersebut maka Hipotesis 3 diterima artinya 

reward and recognition berpengaruh positif terhadap employee engagement. 

 Hasil pengujian yang dilakukan pada variabel reward and recognition 

terhadap employee engagement dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

reward and recognition berpengaruh signifikan  terhadap employee engagement  di 

UNIKA Soegijapranata Semarang. 

Reward and recognition yang sesuai dapat membuat seorang individu bekerja 

penuh semangat dan semaksimal mungkin serta dapat membentuk ikatan dengan 

organisasi tempat individu tersebut bekerja (Maslach, 2001).  Hasil regresi dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa reward and recognition berpengaruh positif 

terhadap employee engagement  karyawan. Hasil  ini menjelaskan bahwa ketika 

tingkat reward and recognition ditingkatkan  maka tingkat employee engagement 

pun akan meningkat. Hipotesis penelitian ini mendukung hasil penelitian yang 
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dilakukan oleh Nusatria & Suharnomo (2011) dan Mesepy (2016) bahwa reward and 

recognition berpengaruh positif terhadap employee engagement  karyawan serta 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Saragih & Meily (2013). 

Hasil ini juga semakin mendukung teori Masclah bahwa reward and recognition 

yang sesuai dapat membantu terbentuknya employee engagement. 

 

4.3.4. Pengaruh Karakteristik Pekerjaan terhadap Employee Engagement 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H4: Karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap employee engagement 

 Berdasarkan tabel 4.12 hasil uji regresi yang dilakukan variabel karakteristik 

pekerjaan memiliki nilai signifikansi hitung sebesar 0,00. Hasil ini lebih kecil dari < 

0,05 sehingga variabel karakteristik pekerjaan signifikan mempengaruhi variabel 

employee engagement. Berdasarkan hal  tersebut maka Hipotesis 4 diterima artinya 

karakteristik pekerjaan berpengaruh positif terhadap employee engagement. 

 Hasil pengujian yang dilakukan pada variabel karakteristik pekerjaan 

terhadap employee engagement dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel 

karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan  terhadap employee engagement  di 

UNIKA Soegijapranata Semarang. 

Karakteristik pekerjaan yang baik akan membuat individu merasa terikat 

terhadap organisasi tempat mereka bekerja karena mereka tidak jenuh dan terbebani 

dengan pekerjaan yang mereka lakukan sehingga dapat membuat individu tersebut 

engaged dengan perusahaan tempatnya bekerja (Maslach, 2001). Hasil regresi dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh positif 
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terhadap employee engagement  karyawan. Hasil  ini menjelaskan bahwa ketika 

tingkat karakteristik pekerjaan ditingkatkan  maka tingkat employee engagement pun 

akan meningkat. Hasil pengujian hipotesis didukung oleh hasil analisis deskriptif 

bahwa karakteristik pekerjaan yang tinggi akan diikuti dengan tingkat employee 

engagement yang tinggi juga. Hipotesis penelitian ini mendukung hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Nusatria & Suharnomo (2011) bahwa karakteristik pekerjaan 

berpengaruh signifikan positif terhadap employee engagement  karyawan serta 

bertolak belakang dengan hasil penelitian oleh Kurnianingrum (2015). Hasil ini juga 

mendukung teori Kahn bahwa karakteristik pekerjaan yang tinggi dapat semakin 

mendorong terbentuknya employee engagement (dalam Saks, 2006). 

 

4.3.5. Pengaruh Employee Engagement terhadap Kinerja 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H5: Employee engagement berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

Tabel 4.13. Hasil Regresi EE terhadap Kinerja 

 
   Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 Berdasarkan tabel 4.13 hasil uji regresi yang dilakukan variabel employee 

engagement memiliki nilai signifikansi hitung sebesar 0,045. Hasil ini lebih kecil 

dari < 0,05 sehingga variabel employee engagement signifikan mempengaruhi 

Coefficientsa

27,058 2,404 11,255 ,000

,103 ,051 ,188 2,031 ,045

(Constant)

EE

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
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variabel kinerja karyawan. Berdasarkan hal  tersebut maka Hipotesis 5 diterima 

artinya employee engagement berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

 Pengujian yang dilakukan pada variabel employee engagement terhadap 

kinerja karyawan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel employee 

engagement berpengaruh signifikan  terhadap kinerja karyawan  di UNIKA 

Soegijapranata Semarang.  

Karyawan engaged  akan termotivasi untuk menggunakan kemampuannya 

dan memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaaan (McLeod dan Clarke, 2009). 

Hasil regresi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa employee engagement 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.Hasil analisis deskriptif mendukung 

hasil regresi bahwa employee engagement berada pada kondisi yang tinggi (engaged)  

akan membuat kondisi yang tinggi pada kinerja karyawan sehingga apabila tingkat 

employee engagement ditingkatkan  maka tingkat kinerja karyawan pun akan 

meningkat. Hal ini mendukung juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadan & 

Jafar (2014) bahwa employee engagement berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan serta menolak hasil penelitian yang dilakukan Joushan dkk (2015).   

 

4.3.6. Pengaruh Mediasi Employee Engagement atas Perceived Organizational 

Support terhadap Kinerja 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H6(a): Employee engagement memediasi perceived organizational support terhadap 

kinerja karyawan. 
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 Menurut Shrout & Bolger (2002) sebuah variabel menjadi variabel mediator 

ketika variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel mediator 

(M) dan variabel mediator (M) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk semakin memperkuat pengujiannya,  dilakukan juga pengujian dengan melihat 

besarnya pengaruh langsung  dan tidak langsung (Ghozali, 2011).  

Langkah pengujiannya akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Mencari koefisien perceived organizational support terhadap employee 

engagement 

Tabel 4.14 Hasil Regresi POS terhadap EE 

 
 

 

 

   Sumber : Data primer yang diolah, 2017 

 Dari tabel 4.14 terlihat bahwa variabel perceived organizational support  

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel employee engagement  

dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Dari hasil 

tersebut didapatkan nilai koefisien perceived organizational support terhadap 

employee engagement sebesar 0.945. 

2. Mencari koefisien perceived organizational support terhadap kinerja 

karyawan serta koefisien perceived organizational support dan employee 

engagement terhadap kinerja karyawan. 

 

 

Coefficientsa

20,506 3,116 6,581 ,000

,945 ,110 ,627 8,560 ,000

(Constant)

POS

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: EEa. 
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Tabel 4.15. Hasil Regresi POS dan EE terhadap Kinerja  

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 

 Dari tabel 4.15 terlihat bahwa besarnya koefisien perceived organizational 

support terhadap kinerja karyawan sebesar 0,051 serta besarnya koefisien perceived 

organizational support dan employee engagement terhadap kinerja karyawan sebesar 

0,082. 

3. Menghitung besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung 

Besarnya nilai pengaruh langsung didapatkan dari koefisien perceived organizational 

support terhadap kinerja karyawan, sedangkan besarnya nilai pengaruh tidak 

langsung didapatkan dari koefisien perceived organizational support  terhadap 

employee engagement  dikalikan koefisien perceived organizational support dan 

employee engagement terhadap kinerja karyawan. 

Besarnya pengaruh langsung  = 0,051 

Besarnya pengaruh tidak langsung = 0,945 x   0,082 =  0,077 

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa  pengaruh tidak langsung perceived 

organizational support terhadap kinerja karyawan melalui employee engagement 

lebih besar daripada pengaruh langsung perceived organizational support terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut maka Hipotesis 6a diterima yang artinya  

Coefficientsa

26,624 2,551 10,436 ,000

,082 ,065 ,149 1,250 ,214

,051 ,099 ,062 ,521 ,603

(Constant)

EE

POS

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent  Variable: KINERJAa. 
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employee engagement memediasi perceived organizational support terhadap kinerja 

karyawan. 

 

4.3.7. Pengaruh Mediasi Employee Engagement atas Perceived Supervisor 

Support terhadap Kinerja 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H6(b): Employee engagement memediasi perceived supervisor support terhadap 

kinerja karyawan. 

 Menurut Shrout & Bolger (2002) sebuah variabel menjadi variabel mediator 

ketika variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel mediator 

(M) dan variabel mediator (M) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk semakin memperkuat pengujiannya,  dilakukan juga pengujian dengan melihat 

besarnya pengaruh langsung  dan tidak langsung (Ghozali, 2011).  

Langkah pengujiannya akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Mencari koefisien perceived supervisor support terhadap employee 

engagement 

Tabel 4.16 Hasil Regresi PSS terhadap Employee Engagement 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 
  Dari tabel 4.16 terlihat bahwa variabel perceived supervisor support  

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel employee engagement  

Coefficientsa

26,843 3,056 8,784 ,000

1,404 ,211 ,530 6,649 ,000

(Constant)

PSS

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: EEa. 
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dikarenakan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Dari hasil 

tersebut didapatkan nilai koefisien perceived organizational support terhadap 

employee engagement sebesar 1.404. 

2. Mencari koefisien perceived  supervisor support terhadap kinerja karyawan 

serta koefisien perceived supervisor support dan employee engagement 

terhadap kinerja karyawan. 

Tabel 4.17 Hasil Regresi PSS dan EE terhadap Kinerja  

 
 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 

 Dari tabel 4.17 terlihat bahwa besarnya koefisien perceived supervisor 

support terhadap kinerja karyawan sebesar 0,07 serta besarnya koefisien perceived 

supervisor support dan employee engagement terhadap kinerja karyawan sebesar 

0,089. 

4. Menghitung besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung 

Besarnya nilai pengaruh langsung didapatkan dari koefisien perceived supervisor 

support terhadap kinerja karyawan, sedangkan besarnya nilai pengaruh tidak 

langsung didapatkan dari koefisien perceived supervisor support  terhadap employee 

engagement  dikalikan koefisien perceived supervisor support dan employee 

engagement terhadap kinerja karyawan. 

Besarnya pengaruh langsung  = 0,07 

Coefficientsa

26,714 2,536 10,532 ,000

,070 ,159 ,048 ,439 ,661

,089 ,060 ,162 1,483 ,141

(Constant)

PSS

EE

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
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Besarnya pengaruh tidak langsung = 1,404  x   0,089 =  0,125 

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa  pengaruh tidak langsung perceived 

supervisor support terhadap kinerja karyawan melalui employee engagement lebih 

besar daripada pengaruh langsung perceived supervisor support terhadap kinerja 

karyawan. Berdasarkan hal tersebut maka Hipotesis 6b diterima yang artinya  

employee engagement memediasi perceived supervisor support terhadap kinerja 

karyawan. 

 

4.3.8. Pengaruh Mediasi Employee Engagement atas Reward and Recognition 

terhadap Kinerja 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H6(c): Employee engagement memediasi reward and recognition terhadap kinerja 

karyawan. 

 Menurut Shrout & Bolger (2002) sebuah variabel menjadi variabel mediator 

ketika variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel mediator 

(M) dan variabel mediator (M) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 

Untuk semakin memperkuat pengujiannya,  dilakukan juga pengujian dengan melihat 

besarnya pengaruh langsung  dan tidak langsung (Ghozali, 2011).  

Langkah pengujiannya akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Mencari koefisien reward and recognition terhadap employee engagement 
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Tabel 4.18 Hasil Regresi RR terhadap EE 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 
  Dari tabel 4.18 terlihat bahwa variabel reward and recognition memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel employee engagement  dikarenakan 

nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Dari hasil tersebut 

didapatkan nilai koefisien reward and recognition terhadap employee engagement 

sebesar 0.675. 

2. Mencari koefisien reward and recognition terhadap kinerja karyawan serta 

koefisien reward and recognition dan employee engagement terhadap kinerja 

karyawan. 

Tabel 4.19 Hasil Regresi RR dan EE terhadap Kinerja  

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 

 Dari tabel 4.19 terlihat bahwa besarnya koefisien reward and recognition 

terhadap kinerja karyawan sebesar -0,089 serta besarnya koefisien reward and 

recognition dan employee engagement terhadap kinerja karyawan sebesar 0,146. 

 

Coefficientsa

24,323 3,104 7,837 ,000

,675 ,092 ,569 7,360 ,000

(Constant)

RR

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: EEa. 

Coefficientsa

28,037 2,530 11,084 ,000

,146 ,062 ,266 2,369 ,020

-,089 ,073 -,137 -1,221 ,225

(Constant)

EE

RR

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
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5. Menghitung besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung 

Besarnya nilai pengaruh langsung didapatkan dari koefisien reward and recognition 

terhadap kinerja karyawan, sedangkan besarnya nilai pengaruh tidak langsung 

didapatkan dari koefisien reward and recognition terhadap employee engagement  

dikalikan koefisien reward and recognition dan employee engagement terhadap 

kinerja karyawan. 

Besarnya pengaruh langsung  = -0,089 

Besarnya pengaruh tidak langsung = 0,675 x   0,146 =  0,098 

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa  pengaruh tidak langsung reward and 

recognition terhadap kinerja karyawan melalui employee engagement lebih besar 

daripada pengaruh langsung reward and recognition terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan hal tersebut maka Hipotesis 6c diterima yang artinya  employee 

engagement memediasi reward and recognition terhadap kinerja karyawan. 

 

4.3.9. Pengaruh Mediasi Employee Engagement atas Karakteristik Pekerjaan 

terhadap Kinerja 

Hipotesis yang akan diuji yaitu : 

H6(d): Employee engagement memediasi karakteristik pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan. 

 Menurut Shrout & Bolger (2002) sebuah variabel menjadi variabel mediator 

ketika variabel independen (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel mediator 

(M) dan variabel mediator (M) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
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Untuk semakin memperkuat pengujiannya,  dilakukan juga pengujian dengan melihat 

besarnya pengaruh langsung  dan tidak langsung (Ghozali, 2011).  

Langkah pengujiannya akan diuraikan sebagai berikut : 

1. Mencari koefisien karakteristik pekerjaan terhadap employee engagement 

Tabel 4.20 Hasil Regresi KP terhadap EE 

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 
  Dari tabel 4.20 terlihat bahwa variabel karakteristik pekerjaan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel employee engagement  dikarenakan 

nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,00. Dari hasil tersebut 

didapatkan nilai koefisien karakteristik pekerjaan terhadap employee engagement 

sebesar 1.064. 

2. Mencari koefisien karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan serta 

koefisien karakteristik pekerjaan dan employee engagement terhadap kinerja 

karyawan. 

Tabel 4.21 Hasil Regresi KP dan EE terhadap Kinerja  

 
Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 

Coefficientsa

23,271 3,375 6,896 ,000

1,064 ,150 ,554 7,075 ,000

(Constant)

KP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: EEa. 

Coefficientsa

26,357 2,618 10,068 ,000

,080 ,061 ,145 1,307 ,194

,081 ,118 ,076 ,686 ,494

(Constant)

EE

KP

Model

1

B Std.  Error

Unstandardized

Coeff icients

Beta

Standardized

Coeff icients

t Sig.

Dependent Variable: KINERJAa. 
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 Dari tabel 4.21 terlihat bahwa besarnya koefisien karakteristik pekerjaan 

terhadap kinerja karyawan sebesar 0,081 serta besarnya koefisien karakteristik 

pekerjaan dan employee engagement terhadap kinerja karyawan sebesar 0,08. 

3. Menghitung besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung 

Besarnya nilai pengaruh langsung didapatkan dari koefisien karakteristik pekerjaan 

terhadap kinerja karyawan, sedangkan besarnya nilai pengaruh tidak langsung 

didapatkan dari koefisien karakteristik pekerjaan terhadap employee engagement  

dikalikan koefisien karakteristik pekerjaan dan employee engagement terhadap 

kinerja karyawan. 

Besarnya pengaruh langsung  = 0,081 

Besarnya pengaruh tidak langsung = 1,064  x  0,08 =  0,085 

Berdasarkan nilai di atas terlihat bahwa  pengaruh tidak langsung 

karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan karyawan melalui employee 

engagement lebih besar daripada pengaruh langsung karakteristik pekerjaan terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan hal tersebut maka Hipotesis 6d diterima yang artinya  

employee engagement memediasi karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan. 

 

4.4. Analisis Jalur dengan Lisrel 

 Dalam penelitian ini juga akan dilakukan analisis menggunakan Lisrel pada 

variabel perceived organizational support, perceived supervisor support, reward  

and recognition, karakteristik pekerjaan, employee engagement, dan kinerja 

karyawan. Hasil pengujian untuk kecocokan model disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 4.22. Hasil Kecocokan Model 

Jenis Output Hasil Uji Standar  Kecocokan 

Chi Square  

P value 

3,36 

(P= 0,49) 
      Fit 

RMSEA 0,0       Fit 

NFI 0,98      Fit 

CFI 1,00       Fit 

GFI 0,99      Fit 

AGFI 0,95      Fit 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 

 Dari tabel 4.22 terlihat bahwa dari indikator        
 

, RMSEA, NFI, CFI, 

GFI, AGFI semuanya telah memenuhi standar sehingga model ini dikatakan cocok / 

fit. Dari hasil pengujian dengan Lisrel didapatkan hasil untuk persamaan struktural 

pertama dan persamaan struktural kedua sebagai berikut 

 
Gambar 4.1. Model Analisis Jalur 
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 EE = 0.437*POS + 0.756*PSS + 0.253*RR + 0.515*KP  

 KINERJA = 0.103*EE  

 Nilai t hitung untuk setiap variabel nilainya >1,98 sehingga  perceived 

organizational support, perceived supervisor support, reward  and recognition, dan 

karakteristik pekerjaan signifikan berpengaruh terhadap employee engagement. 

Besarnya nilai t hitung disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.23. Hasil t Hitung 

Variabel Nilai t hitung 

Employee Engagement 2,05 

Perceived Organizational Support 3,79 

Perceived Supervisor Support 4,46 

Reward and Recognition 2,88 

Karakteristik Pekerjaan 4,02 

Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 

 Hasil untuk besarnya pengaruh tidak langsung perceived organizational 

support, perceived supervisor support, reward  and recognition, dan karakteristik 

pekerjaan melalui employee engagement terhadap kinerja sebagai berikut 

 
Gambar 4.2. Indirect Effects of X on Y 
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      Besarnya pengaruh tidak langsung perceived organizational support  terhadap  

kinerja sebesar 0,045, besarnya pengaruh tidak langsung perceived supervisor 

support  terhadap  kinerja sebesar 0,078, besarnya pengaruh tidak langsung reward  

and recognition terhadap  kinerja sebesar 0,026 dan besarnya pengaruh tidak 

langsung karakteristik pekerjaan terhadap  kinerja sebesar 0,053. 

 

4.5. Pembahasan 

 Employee engagement di UNIKA Soegijapranata berada pada kategori tinggi 

(engaged). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden sudah memiliki 

perasaan engaged dengan perusahaan. Hal yang sangat mendorong untuk mereka 

engaged dengan perusahaan yakni adanya teman baik di tempat kerja. Para 

responden menyatakan bahwa dengan adanya teman baik di tempat kerja akan 

membuat mereka menjadi nyaman dan semangat di tempat kerja. Oleh karena itu 

para responden menyatakan kadang merasa kurang nyaman ketika dilakukan rotasi 

karena memerlukan adaptasi baru terutama terkait rekan kerja dan suasana kerja yang 

baru. Selain  teman baik, para responden menyatakan bahwa atasan kerja yang peduli 

dengan  pribadi serta kinerja mereka membuat mereka engaged dengan perusahaan 

serta rekan kerja yang mendukung untuk berkinerja baik membuat mereka nyaman 

dalam bekerja karena baik atasan maupun rekan kerja sama-sama berjuang untuk 

memberikan yang terbaik untuk perusahaan. Namun beberapa responden  

menyatakan bahwa mereka ketika berkinerja baik, kurangnya mendapatkan apresiasi 

/ pujian dari atasannya. Hal ini membuat beberapa responden merasa menjadi kurang 

engaged dengan perusahaannya. Hal ini dikarenakan ketika mereka merasa pekerjaan 
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yang mereka lakukan berdampak bagi perusahaan serta melakukannya dengan baik 

bahkan jauh di atas standar agar memberikan hasil yang maksimal kurang dihargai 

sehingga akhirnya membuat para repsonden menjadi kurang engaged karena merasa 

kurang adanya apresiasi. 

 Tingginya tingkat employee engagement di UNIKA Soegijapranata juga di 

oleh responden yang sebagian besar berada pada usia 40 tahun ke atas. Pitt-

Catsouphes & Matz-Costa (2009) menemukan bahwa karyawan yang berusia lanjut 

lebih engaged dibandingkan karyawan yang berusia muda. Hal ini dikarenakan 

karyawan yang berusia lanjut sudah memiliki pemikiran yang matang dan sudah 

menikmati pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu, responden penelitian ini juga 

cukup banyak terdiri dari responden jenis kelamin perempuan. Hal ini semakin 

mendukung tingginya employee engagement karena perempuan akan lebih mudah 

engaged dibandingkan laki - laki (Gallup, 2016). Kondisi ini disebabkan karena 

pemikiran perempuan cenderung menghindari resiko dan dalam mengambil tindakan 

lebih menggunakan perasaan sehingga membuat karyawan  perempuan lebih 

menetap di perusahaan. Selain itu adanya rekan kerja yang mampu menyemangati 

dan membuat para karyawan nyaman serta kebersamaan yang ada di UNIKA dapat 

mendorong terbentuknya engagement karyawan karena membuat karyawan bertahan 

dan terus berkarya di UNIKA Soegijapranata. 

 Perceived organizational support di UNIKA Soegijapranata berada pada 

kategori sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa 

dukungan dari perusahaan sudah cukup. Sebagian besar para responden merasa 

bahwa perusahaan telah memperdulikan kesejahteraan mereka ketika mereka bekerja 
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di perusahaan ini. Selain itu adanya klinik, lembaga bantuan hukum membuat para 

responden merasa bahwa perusahaan peduli dengan diri mereka. Namun, ada 

beberapa responden yang menyatakan bahwa perusahan kurang begitu mau 

mendengarkan pendapat dari karyawan bagian bawah sehingga beberapa responden 

merasa perusahaan kurang memperdulikan serta memperhatikan diri mereka. 

 Perceived supervisor support di UNIKA Soegijapranata berada pada kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa dukungan dari 

atasan sudah cukup. Sebagian besar para responden merasa bahwa atasan telah 

memperdulikan dan memperhatikan mereka sebagai seorang teman. Sebagian besar 

para responden merasa bahwa atasan mereka benar – benar membuat mereka nyaman 

dalam bekerja, sebagai contoh ada responden yang ketika sakit tetap masuk bekerja 

kemudian mendapatkan atensi dari atasanya menjadikan mereka merasa bahwa 

atasannya peduli dengan mereka. Selain itu ketika ada atasannya memuji atas kinerja 

yang lebih cepat dari deadline membuat para responden senang bahwa usahanya 

dihargai dan diperdulikan. 

 Reward and recognition di UNIKA Soegijapranata berada pada kategori 

sedang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa dukungan dari 

reward and recognition yang diberikan sudah cukup. Sebagian besar para responden 

merasa bahwa keamanan dalam bekerja telah mereka rasakan sehingga membuat 

para responden nyaman dalam bekerja. Sebagian besar para responden  menyatakan 

bahwa perlunya adanya insentif seperti hadiah / pengakuan publik agar para 

karyawan yang berkinerja baik dapat mendapatkan apresiasi dan juga dapat 



98 

 

mendorong karyawan lain untuk bisa menjadi karyawan dengan kinerja yang 

semakin baik. 

 Karakteristik pekerjaan di UNIKA Soegijapranata berada pada kategori 

tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa karakteristik 

pekerjaan yang mereka lakukan sudah baik. Sebagian besar para responden merasa 

bahwa pekerjaan yang mereka lakukan baik dari jenis pekerjaan yang rendah sampai 

tinggi sangat berdampak bagi perusahaan maupun mahasiswa. Selain itu para 

responden merasa bahwa sebagian dari mereka diberikan keleluasaan cara untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan tetap dalam koridor prosedur yang ada, hal ini 

membuat para karyawan nyaman dalam bekerja sehingga memberikan hasil kinerja 

yang baik. 

 Hasil pengujian yang dilakukan pada variabel employee engagement dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa variabel employee engagement memediasi atas 

variabel  perceived organizational support, perceived supervisor support, reward 

and recognition, karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan  di UNIKA 

Soegijapranata Semarang.  

 Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa employee engagement memediasi 

perceived organizational support, perceived supervisor support, reward and 

recognition  dan karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rubel & Daisy (2013) bahwa employee 

engagement memberikan efek mediasi atas  perceived organizational support dan 

perceived supervisor terhadap variabel kinerja karyawan serta penelitianTaylor dan 

Francis (2015) menunjukkan efek mediasi employee engagement atas karakteristik 



99 

 

pekerjaan terhadap kinerja. Selain itu hasil ini juga mendukung teori Masclah dimana 

karyawan yang merasa reward and recognition yang diberikan cukup akan membuat 

mereka tidak jenuh sehingga dapat menciptakan perasaan engaged yang akan 

membuat mereka bekerja semaksimal mungkin.  

 Hasil pengujian regresi yang dilakukan pada variabel employee engagement 

baik menggunakan software SPSS maupun Lisrel menunjukkan bahwa variabel 

perceived organizational support, perceived supervisor support, reward and 

recognition, karakteristik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap employee 

engagement. 

 Hasil pengujian regresi yang dilakukan pada variabel kinerja karyawan baik 

menggunakan software SPSS maupun Lisrel menunjukkan bahwa variabel employee 

engagement berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 Hasil analisis jalur yang dilakukan dengan Lisrel menghasilkan besarnya 

angka yang berbeda untuk nilai pengaruh tidak langsung perceived organizational 

support, perceived supervisor support, reward and recognition, dan karakteristik 

pekerjaan terhadap kinerja karyawan melalui employee engagement. Perbedaan 

besarnya pengaruh tidak langsung disajikan dalam tabel berikut. 

Tabel 4.24. Nilai Pengaruh Tidak Langsung 

Variabel 

Nilai Pengaruh Tidak Langsung 

SPSS Lisrel 

Perceived Organizational Support 0,077 0,045 

Perceived Supervisor Support 0,125 0,078 

Reward and Recognition 0,098 0,026 
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Variabel 

Nilai Pengaruh Tidak Langsung 

SPSS Lisrel 

Karakteristik Pekerjaan 0,085 0,053 

 Sumber : Data primer yang diolah, 2017 
 

 

4.6. Implikasi Manajerial 

 Perceived organizational support akan membuat individu merasa 

berkewajiban untuk memberikan imbal balik kepada perusahaan karena perusahaan 

peduli atas kontribusi dan kesejahteraan karyawan. Karyawan dengan tingkat 

perceived organizational support  tinggi akan juga menunjukkan tingkat employee 

engagement yang tinggi.  

 Hal ini dapat terjadi ketika bantuan dan dukungan yang  diberikan perusahaan 

telah dirasakan dengan baik oleh para karyawannya. Pemberian fasilitas dan 

peralatan yang memadai untuk melakukan pekerjaan mampu membuat susasana 

kerja kondusif sehingga berpengaruh pada kenyamannan dalam bekerja di dalam 

perusahaan. Adanya klinik, lembaga bantuan hukum, teknisi, dan tempat konseling 

yang disediakan perusahaan untuk memastikan bahwa kebutuhan kesejahteraan 

karyawannya terpenuhi selain kebutuhan akan peralatan dan fasilitas untuk bekerja. 

Pemberian atensi dan kepedulian atas kabar gembira seperti ulang tahun ataupun 

kabar kurang baik seperti sakit, kecelakaan yang dilakukan perusahaan akan 

berpengaruh pada semakin terbentuknya hubungan emosional karyawan terhadap 

perusahaannya.  
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 Indikator perceived organizational support yang baik adalah organisasi 

peduli terhadap kesejahteraan karyawan, organisasi memiliki perhatian yang besar 

pada karyawannya, bantuan dari organisasi tersedia ketika karyawan menghadapi 

masalah. Ketiga indikator tersebut telah dilakukan perusahaan sehingga secara 

langsung perusahaan sudah fokus dalam membangun tingkat perceived 

organizational support para karyawannya. Dampak yang dihasilkan yakni kondisi 

serta lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Kondisi ini dapat menciptakan 

terbentuknya kewajiban untuk memberikan imbal balik, serta terjalinnya ikatan 

emosional antara karyawan dengan perusahaannya dan employee engagement akan 

terbentuk. 

 Perusahaan dalam menerapkan fokus akan perceived organizational support 

harus selalu untuk mendengarkan serta menghargai aspirasi, pendapat, dan keluhan 

dari para karyawannya. Hal ini dapat menciptakan perasaan bagi karyawan bahwa 

mereka dihargai dan diperdulikan oleh perusahaan karena keluhan, pendapat, dan 

aspirasi yang tidak didengarkan / tidak diperdulikan akan mengarahkan karyawan 

tersebut pada disengagement. Apabila bantuan, dukungan, perhatian, dan kepedulian 

perusahaan terhadap karyawannya dilakukan dengan baik maka perusahaan akan 

memiliki karyawan yang engaged dengan perusahaannya sehingga employee 

engagement perusahaan dapat tercapai. 

 Perceived supervisor support yang baik akan membuat individu merasa 

diperdulikan atas kontribusi dan kesejahteraan oleh atasannya sehingga akan 

memberikan imbal balik sesuai dengan dukungan dari atasan yang diberikan. 
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Karyawan dengan tingkat perceived supervisor support  tinggi akan menunjukkan 

tingkat employee engagement yang tinggi juga.  

 Situasi ini dapat terjadi ketika bantuan dan dukungan yang  diberikan atasan 

telah dirasakan dengan baik oleh para karyawan. Hubungan komunikasi yang 

menyenangkan antara atasan dan bawahan mampu membuat susasana kerja di dalam 

perusahaan menjadi nyaman bagi para karyawan. Adanya apresiasi bagi para 

karyawan ketika pekerjaan terselesaikan dengan baik dari jatuh tempo akan 

berdampak pada semakin menguatnya perasaan akan dihargai usaha keras para 

karyawan. Atasan memberikan atensi dan kepedulian pada bawahan ketika ulang 

tahun ataupun sedang sakit  akan berpengaruh pada semakin terbentuknya hubungan 

emosional karyawan terhadap perusahaannya. 

 Apabila atasan memberikan dukungan dan perhatian bagi para bawahannya 

maka employee engagement karyawan dalam departemennya akan mudah untuk 

diciptakan / dibentuk. Employee engagement agar mudah terbentuk, hal – hal yang 

para atasan perlu perhatikan adalah peduli dengan keadaan bawahan, 

mempertimbangkan tujuan dan nilai – nilai bawahan, menunjukkan banyak perhatian 

pada bawahan. Para atasan perlu untuk memenuhi hal di atas agar perceived 

supervisor support selalu berada tingkat yang baik dan mendukung terbentuknya 

employee engagement  

 Atasan yang sudah berfokus pada penciptaan perceived supervisor support 

akan menjadi pendorong tercapainya employee engagement. Namun, untuk 

menghasilkan atasan yang berfokus pada penciptaan perceived supervisor support 

tidaklah mudah. Fokus tersebut dimunculkan atas dasar diri sendiri atau melalui 
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pelatihan yang diberikan perusahaan terkait pentingnya perceived supervisor support 

untuk diciptakan. Apabila bantuan, dukungan, perhatian, dan kepedulian atasan 

terhadap bawahannya dilakukan dengan baik maka atasan akan memiliki bawahan 

yang engaged dengan perusahaannya sehingga employee engagement perusahaan 

dapat tercapai. 

 Pemberian reward and recognition menjadi praktek yang banyak dilakukan 

di perusahaan – perusahaan saat ini. Perusahaan dalam memberikan reward and 

recognition pada karyawan perlu untuk melihat kontribusi karyawan tersebut bagi 

perusahaan sehingga kesuaian antara pengorbanan yang mereka lakukan setara 

dengan apa yang mereka dapatkan. Karyawan dengan tingkat reward and 

recognition tinggi akan menunjukkan tingkat employee engagement yang tinggi juga. 

 Kondisi ini dikarenakan praktek reward and recognition yang dikakukan 

perusahaan sudah transparan dan adil sehingga besarnya kontribusi karyawan pada 

perusahaan akan sesuai dengan reward and recognition. Karyawan yang menerima 

reward and recognition yang sesuai akan merasa puas dengan perusahaan serta 

pekerjaan yang ia lakukan sehingga akan memunculkan kondisi terbentuknya ikatan 

emosional karyawan dengan perusahaan. Perusahaan mampu memberikan perasaan 

aman bagi para karyawannya ketika bekerja di perusahaan tersebut sehingga 

membuat para karyawan tidak was – was atau khawatir untuk ke depannya karena 

merasa terjamin bekerja di perusahaan ini.   

 Praktek imbalan non finansial yang diberikan oleh perusahaan saat ini sudah 

baik, namun masih kurangnya bentuk pemberian non finansial misalnya seperti 

hadiah, pengakuan publik, pariwisata, gathering dapat memunculkan masalah bagi 



104 

 

perusahaan di kemudian hari. Kurangnya bentuk pemberian non finansial dapat 

mengakibatkan seorang karyawan menjadi demotivasi dan akan berada pada kondisi 

jenuh. Hal ini tentu akan berdampak pada terciptanya disengagement pada diri 

karyawan. 

 Perusahaan perlu untuk memberikan reward and recognition yang sesuai 

dengan kontribusi para karyawan untuk bisa menciptakan terbentuknya employee 

engagement. Pemberian reward and recognition baik finansial maupun non finansial 

akan mampu membangun semangat dan kepuasan para karyawan karena bagi para 

karyawan reward dan recognition merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan 

reward and recognition sebagai wujud apresiasi perusahaan atas hasil kerja para 

karyawan.  Reward and recognition berupa gaji, keamanan, apresiasi dapat membuat 

individu untuk semangat dan meningkatkan kepuasan kerja individu tersebut 

sehingga kemudian dapat memunculkan perasaan engaged para karyawan dengan 

perusahaan. 

 Karakteristik pekerjaan yang tinggi akan memberikan individu cukup ruang 

dan insentif dalam bekerja. Karyawan dengan tingkat karakteristik pekerjaan yang  

tinggi akan juga menunjukkan tingkat employee engagement yang tinggi.  

 Kondisi ini dapat terjadi dikarenakan karakteristik pekerjaan yang diberikan 

perusahaan telah membuat para karyawannya puas akan pekerjaan yang mereka 

lakukan. Perasaan akan pentingnya pekerjaan yang dilakukan para karyawan akan 

mampu mengurangi kejenuhan dalam bekerja. Pemberian feedback langsung atas 

pekerjaan yang telah dilakukan karyawan mampu membuat karyawan memperbaiki 
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hasil pekerjaan selanjutnya serta memperoleh masukan - masukan atas pekerjaan 

yang dilakukan.   

 Indikator karakteristik pekerjaan yang baik adalah signifikansi dan  umpan 

balik atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Kedua indikator tersebut telah dilakukan 

perusahaan dengan baik sehingga secara langsung perusahaan sudah fokus dalam 

membangun karakteristik pekerjaan yang tinggi untuk para karyawannya. Dampak 

yang dihasilkan yakni kondisi bekerja dengan perasaan senang tanpa terasa 

terbebani. Kondisi ini dapat menciptakan terbentuknya perasaan puas akan pekerjaan 

yang dilakukan, sehingga terjalinnya ikatan emosional antara karyawan dengan 

perusahaannya dan employee engagement akan terbentuk. 

 Perusahaan dalam menerapkan fokus akan karakteristik pekerjaan perlu untuk 

memberikan ruang bagi karyawan untuk menggunakan metode baru, berbagai 

ketrampilan yang dimiliki dalam menyelesaikan tugas. Hal ini dapat menciptakan 

perasaan puas dan menyenangkan bagi karyawan karena mereka dapat menggunakan 

kemampuan mereka semaksimal dan seefektif mungkin untuk kepentingan 

perusahaan. Hal ini akan mengarahkan karyawan tersebut pada engagement. Apabila 

karakteristik pekerjaan yang diberikan terhadap karyawannya tidak terlalu 

membebani maka perusahaan akan memiliki karyawan yang engaged dengan 

perusahaannya sehingga employee engagement perusahaan dapat tercapai. 

Employee engagement akan membuat individu termotivasi untuk menggunakan 

kemampuannya dan memberikan hasil yang terbaik bagi perusahaaan. Karyawan 

dengan tingkat employee engagement yang  tinggi akan juga menunjukkan tingkat 

kinerja yang tinggi. 
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 Situasi ini dapat terjadi ketika hubungan ikatan emosional antara karyawan 

dengan perusahaan telah dirasakan dan terjalin dengan baik. Adanya teman baik di 

tempat kerja akan membuat karyawan nyaman dan semangat di tempat kerja. Rekan 

kerja yang mendukung untuk berkinerja baik akan membuat mereka nyaman dalam 

bekerja karena sama-sama berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk 

perusahaan. Pemberian fasilitas dan peralatan yang memadai untuk melakukan 

pekerjaan mampu membuat susasana kerja kondusif sehingga berpengaruh pada 

kenyamannan dalam bekerja di dalam perusahaan. Penempatan karyawan pada 

bagian yang sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki akan membuat 

karyawan merasa puas dan nyaman dengan perkerjaan yang dilakukan. Hal – hal ini  

semakin menguatkan terbentuknya hubungan emosional karyawan terhadap 

perusahaannya.  

 Indikator employee engagement yang baik adalah memiliki teman baik, rekan 

kerja berkomitmen untuk berkinerja baik, tersedianya bahan dan perlatan untuk 

bekerja kesejahteraan karyawan, organisasi memiliki perhatian yang besar pada 

karyawannya, menggunakan kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kelima 

indikator tersebut telah dirasakan karyawan sehingga secara langsung perusahaan 

sudah fokus dalam membangun tingkat employee engagement para karyawannya. 

Dampak yang dihasilkan yakni perasaan puas, senang, nyaman, penuh semangat 

dalam bekerja. Kondisi ini dapat menciptakan terbentuknya kewajiban dan motivasi 

untuk memberikan hasil pekerjaan yang baik sehingga akan menghasilkan kinerja 

yang tinggi. 



107 

 

 Perusahaan dalam menerapkan fokus akan employee engagement harus selalu 

untuk memberikan dukungan dan bantuan terhadap para karyawannya, memberikan 

reward and recognition yang sesuai dengan kontribusi para karyawan, dan 

memberikan karakteristik pekerjaan yang tidak overload. Hal ini dapat menciptakan 

ikatan emosional dengan perusahaan. Apabila dukungan, bantuan, reward and 

recognition, dan karakteristik pekerjaan yang diberikan perusahaan baik maka 

perusahaan akan memiliki karyawan yang engaged dengan perusahaannya sehingga 

kinerja karyawan yang tinggi dapat tercapai. 

 Ketika perusahaan dan atasan memberikan bantuan, perhatian serta dukungan 

yang baik dan cukup bagi para karyawannya maka akan menumbuhkan engagement 

dalam diri karyawan sehingga karyawan termotivasi untuk memberikan hasil yang 

terbaik bagi perusahaaan. Ketika para karyawan merasa pemberian reward and 

recognition dari perusahaan sesuai dengan kontribusi terhadap perusahaan, dan  

karakteristik pekerjaan yang dilakukan tidak overload akan dapat menumbuhkan 

engagement dalam diri karyawan sehingga karyawan semakin semangat dan selalu 

berusaha mencurahkan kemampuan yang dimiliki untuk kemajuan perusahaan. 

 Perusahaan dalam menerapkan fokus akan peningkatan kinerja  karyawan 

harus selalu untuk menumbuhkan dan menjaga tingkat employee engagement di 

dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan dengan adanya kondisi engaged pada diri 

karyawan dapat menciptakan rasa memiliki dan peduli terhadap perusahaan serta 

diiringi dengan motivasi yang tinggi  dan memberikan hasil kinerja yang tinggi untuk 

perusahaan. Oleh karena itu  tingkat perceived organizational support, perceived 

supervisor support, reward and recognition, karakteristik pekerjaan perlu untuk 
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dijaga agar tetap baik atau bahkan ditingkatkan sehingga dapat terus menumbuhkan 

engagement dalam diri karyawan dan menjauhkan dari terjadinya disengagement 

yang merugikan perusahaan.  

Hasil penenlitian ini menunjukkan bahwa untuk dapat menaikan kinerja, 

perlu dibentuknya employee engagement, dimana karyawan perlu merasa bahwa 

dukungan organisasi serta atasan yang menghargai dan peduli terhadap diri mereka, 

merasa reward and recognition yang diberikan perusahaan cukup, dan karakteristik 

pekerjaan yang mereka lakukan tidak membuat jenuh dan terlalu membebani maka 

dapat menciptakan perasaan engaged terhadap perusahaan 

 Dari hasil pengujian  variabel  perceived organizational support, perceived 

supervisor support, reward and recognition, dan karakteristik pekerjaan terhadap 

employee engagement serta hasil pengujian variabel employee engagement terhadap 

kinerja karyawan. Dapat diketahui bahwa variabel  perceived supervisor support 

memiliki nilai pengaruh paling besar sehingga perceived supervisor support menjadi 

prioritas utama dalam menumbuhkan / meningkatkan employee engagement di dalam 

perusahaan.  
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