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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari penelitian ini didapat beberapa kesimpulan yaitu : 

1. Berdasarkan analisis deskriptif dapat disimpulkan bahwa tingkat employee 

engagement karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang berada pada 

kategori tinggi (engaged). Tingkat perceived organizational support, 

perceived supervisor support, serta reward and recognition karyawan 

UNIKA Soegijapranata Semarang berada pada kategori sedang. Tingkat  

karakteristik pekerjaan dan kinerja karyawan UNIKA Soegijapranata 

Semarang berada pada kategori tinggi.  

2. Perceived organizational support, perceived supervisor support, reward  and 

recognition, dan  karakteristik pekerjaan berpengaruh terhadap employee 

engagement  karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang. 

3. Employee engagement berpengaruh terhadap kinerja karyawan UNIKA 

Soegijapranata Semarang.  

4. Employee Engagement memediasi perceived organizational support 

perceived supervisor support, reward  and recognition, dan  karakteristik 

pekerjaan terhadap kinerja karyawan UNIKA Soegijapranata Semarang.  
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5.2 Saran  

5.2.1. Untuk Perusahaan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa variabel perceived supervisor support memiliki 

nilai pengaruh paling besar dibandingkan anteseden lainnya, serta employee 

engagement berpengaruh terhadap kinerja sehingga rekomendasi yang disarankan 

berdasar dari dua hal tersebut. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan 

perusahaan untuk meningkatkan perceived supervisor support serta employee 

engagement sebagai berikut. 

1. Meningkatkan perceived supervisor support 

  Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan perceived supervisor support  

 melalui : 

a. Memberikan pelatihan kepada para atasan untuk dapat memiliki 

 kemampuan komunikasi yang efektif dan menyenangkan. 

 Rekomendasi ini didasarkan pada hasil observasi bahwa atasan 

 yang memberikan arahan yang jelas dan mampu menjadi pribadi 

 yang menyenangkan membuat para karyawan akan mempersepsikan 

 perceived supervisor support ke arah yang lebih baik.  

b. Selalu untuk memberikan apresiasi / pujian pada bawahannya yang

 mampu berkinerja baik. Rekomendasi ini didasarkan pada hasil Mean 

 yang rendah untuk item perceived supervisor support berkaitan 

 dengan perhatian yang diterima para  karyawan sebesar 3,10.  

c. Menjalin hubungan kerja yang baik dengan bawahan dan 

 memperlakukannya sebagai teman. Rekomendasi ini didasarkan pada 
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 hasil observasi bahwa hubungan kerja yang baik antara atasan dan 

 bawahan akan membuat karyawan mempersepsikan perceived 

 supervisor support ke arah yang lebih baik. 

2. Meningkatkan employee engagement 

 Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan employee engagement melalui : 

a. Memberikan apresiasi seperti pujian atau ucapan selamat bagi 

 karyawan yang telah berkinerja baik setiap minggu. Rekomendasi ini 

 didasarkan pada hasil Mean yang rendah untuk item employee 

 engagement berkaitan dengan apresiasi yang diterima para karyawan 

 sebesar 3,37. 

b. Memberikan feedback secara rutin bagi para karyawan dalam periode 

 tertentu terkait perkembangannya di tempat kerja. Rekomendasi ini 

 didasarkan pada hasil Mean yang rendah untuk item employee 

 engagement berkaitan dengan penanyaan akan perkembangan  di 

 tempat kerja sebesar 3,61.  

c. Mengadakan untuk program pelatihan dan pengembangan karyawan 

 ketika akan memasuki / dipersiapkan untuk mengisi posisi / jabatan 

 yang baru. Rekomendasi ini  didasarkan pada hasil Mean yang 

 rendah untuk item employee engagement berkaitan dengan 

 kesempatan untuk belajar dan berkembang  sebesar 3,64. 

d. Mengindentifikasi kemampuan dan keahlian yang dimiliki karyawan 

 agar penempatan / tugas yang diberikan dapat dilakukan dengan 

 maksimal. Rekomendasi ini  didasarkan pada hasil observasi bahwa 
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 ada beberapa responden yang belum bisa menggunakan kemampuan 

 yang dia ahli dalam bekerja. 

 

5.2.1. Untuk Karyawan 

Dari hasil observasi dan data yang telah dikumpulkan diperoleh beberapa saran yang 

dapat dilakukan karyawan sebagai berikut. 

1. Selalu menghargai pendapat yang dikemukakan oleh teman / rekan 

kerja. Rekomendasi ini didasarkan pada nilai Mean yang masih 

rendah untuk kepedulian akan pendapat yang dikemukakan yakni 

sebesar 3,51. 

2. Memberikan pujian bagi teman / rekan kerja yang berhasil 

berkinerja baik / berprestasi. Rekomendasi ini didasarkan pada 

nilai Mean yang masih rendah untuk apresiasi / pujian pada 

karyawan yang bekerja baik yakni sebesar 3,1 serta datri hasil 

observasi didapatkan bahwa apresiasi / pujian masih kurang 

dirasakan para karyawan ketika berkinerja baik. 

3. Memperhatikan kondisi teman / rekan kerja serta memberikan 

atensi atas kondisi dari teman / rekan kerja tersebut. Rekomendasi 

ini didasarkan pada nilai Mean yang masih rendah untuk atensi dan 

perhatian yakni sebesar 3,1 
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5.2.3. Untuk Penelitian Mendatang  

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan pada penelitian mendatang sebagai 

berikut. 

1. Penelitian selanjutnya dilakukan dengan metode pengambilan sampelnya 

dengan metode sensus sehingga benar – benar menggambarkan kondisi 

secara menyeluruh.  

2. Penelitian selanjutnya dapat juga memasukkan aspek demografi (seperti jenis 

kelamin, umur, generasi) sebagai anteseden employee engagement. 

3. Dapat dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menggali lebih dalam faktor - 

faktor yang membuat para karyawan UNIKA Soegijapranata engaged. 

4. Penelitian yang mendatang dapat melakukan studi perbandingan  antara 

beberapa objek penelitian yang sama terkait dengan topik employee 

engagement.  
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5.3. Rekomendasi Action Plan 

Beberapa rekomendasi langkah - langkah yang dapat dilakukan oleh UNIKA 

Soegijapranata sebagai berikut. 

1. Membentuk tim / bagian / unit kerja yang bertanggungjawab untuk 

melakukan survey tahunan mengenai employee engagement.  

2. Menerapkan aturan serta sistem untuk melakukan annual survey mengenai 

tingkat engagement karyawan sehingga partisipasi karyawan bisa 100%. 

3. Melakukan review analisis atas hasil annual survey tingkat engagement 

karyawan untuk diketahui bagaimana perkembangan dari tahun ke tahun serta 

hal apa saja yang masih baik maupun hal yang kurang serta hal yang perlu 

dipertahankan atau diperbaiki. 

4. Melakukan penilaian pada para pimpinan / supervisor terkait kemampuan 

komunikasi dan kemampuan coaching. 

5. Memberikan pelatihan kemampuan komunikasi dan kemampuan coaching 

pada para supervisor / pimpinan. 

6. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hasil pelatihan kemampuan 

komunikasi dan kemampuan coaching. 
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