
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat ditarik 

kesimpulan:  

1. Terdapat hubungan antara work engagement dan persepsi beban kerja 

dengan subjective well being.  

2. Hasil penelitian ini juga menyatakan bahwa work engagement 

mempunyai hubungan positif terhadap subjective well being. Semakin 

tinggi work engagement semakin tinggi pula subjective well being 

karyawan. 

3. Lebih lanjut penelitian ini juga menghasilkan kesimpulan bahwa 

persepsi beban kerja terbukti mempunyai hubungan negatif terhadap 

subjective well being. Semakin rendah persepsi beban kerja maka 

semakin tinggi subjective well being karyawan. 

4. Penelitian yang dilakukan pada salah satu perusahaan ini juga 

memperoleh hasil yakni: 

a. Work engagement memiliki sumbangan efektif lebih besar 

dibandingkan persepsi beban kerja yaitu sebesar 60,1% dan 

persepsi beban kerja memiliki sumbangan efektif 48,9% 



b. Aspek afektif dari variable subjective well being menjadi aspek 

yang dipersepsikan memiliki nilai rendah bagi karyawan. 

c. Aspek dedication atau dedikasi dari variable work engagement 

menjadi aspek yang dipersepsikan paling rendah bagi karyawan. 

d. Aspek afektif (kekuatan fisik) dari variable persepsi beban kerja 

dipersepsikan yang paling tinggi bagi karyawan. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil dari penelitian, pembahasan dan kesimpulan 

yang diperoleh maka dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Mengingat pentingnya work engagement dan persepsi beban kerja 

dalam meningkatkan subjective well being dari para karyawan perlu 

adanya kebijakan dan upaya dari pihak perusahaan antara lain: 

a. Perusahaan dapat meningkatkan subjective well being terutama 

pada aspek afektif dengan cara memberikan couching dan 

konseling rutin kepada sales yang memiliki permasalahan yang 

menyebabkan kinerja terhambat atau terganggu, sehingga tidak 

berdampak pada produktivitas kinerjanya. 

b. Perusahaan dapat meningkatkan work engagement terutama 

pada aspek dedikasi dengan cara: 

(i) Memberikan penghargaan atau pujian langsung terhadap 

sales yang berhasil melakukan tugasnya. 



(ii) Memberikan kepercayaan kepada sales dalam mengambil 

keputusan dalam melakukan pekerjaan. 

c. Perusahaan dapat merubah persepsi beban kerja terutama pada 

aspek afeksi (kekuatan fisik) dengan cara memperbanyak 

kegiatan pembinaan mental seperti training motivasi atau 

kegiatan outbound kepada sales dengan tujuan untuk 

meningkatkan motivasi kerja dan terbiasa melakukan aktivitas 

yang menuntut kegiatan fisik 

2. Bagi peneliti selanjutnya 

a. Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang lebih tajam 

perlu dilakukan perluasan ruang lingkup penelitian dengan 

responden yang berasal dari beberapa jenis pekerjaan di 

beberapa departement satu perusahaan atau di beberapa 

perusahaan, dengan bidang usaha dan karakteristik yang 

berbeda dengan perusahaan yang dalam penelitian ini misalnya 

saja pada perusahaan manufactur, transportasi dan lain 

sebagainya. 

b. Penelitian ini mengkaji tentang work engagement dan persepsi 

beban kerja dengan subjective well being dengan menggunakan 

alat ukur berdasarkan persepsi subyektif, dalam rencana 

penelitian selanjutnya dapat dieksplorasi kembali penggunaan 

alat ukur  yang tidak hanya mendasarkan pada persepsi namun 



juga dapat menggunakan alat ukur yang memiliki output nilai 

secara spesifik.  

c. Variabel work engagement dalam penelitian ini berperan sebagai 

independen variable, namun dalam penelitian selanjutnya dapat 

dikaji sebagai variable dependent yang berkaitan dengan 

beberapa variable lainnya. Demikian halnya dengan variable lain  

yang diduga memiliki hubungan dengan subjective well being 

yang penting peranannya bagi organisasi dapat dijadikan 

sebagai alternative penelitian dimasa datang. 

d. Penelitian ini membahas mengenai subjective well being sebagai 

variabel dependen dan variabel work engagement serta persepsi 

beban kerja sebagai variabel independen. Untuk penelitian 

selanjutnya memungkinkan untuk variabel subjective well being 

dijadikan sebagai variabel independen ataupun sebaliknya dan 

dapat menggunakan variabel lain selain variabel independen 

yang digunakan oleh peneliti. 

 

 

 

 

 


