
akan membuat karyawan semangat dalam bekerja, berdedikasi dan 

bersikap positif dan engaged sehingga akan lebih melibatkan diri untuk 

melakukan hal-hal yang mendukung operasional perusahaan. 

Selain itu jika karyawan merasa diperlakukan adil oleh 

perusahaan maka ia akan bersikap positif, happy meaningfull dan selalu 

enjoy dalam bekerja akhirnya berdampak positif terhadap pekerjaan dan 

organisasi. Sehingga akan meningkatkan engagement pada karyawan. 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat 

disimpulkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara 

kepuasan kerja dan organizational justice dengan employee 

engagement. Artinya bahwa  ada hubungan kepuasan kerja dan 

employee engagement serta organizational justice juga memiliki 

hubungan dengan employee engagement, sehingga hipotesis penelitian 

diterima. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan diatas 

dapat diajukan saran-saran sebagai berikut: 

 



1. Bagi Karyawan 

Sebaiknya karyawan dapat meningkatkan employee 

engagementnya dan hal ini dapat dilakukan dengan menganggap 

pekerjaan menyenangkan dan tidak dijadikan beban dan bersedia 

menikmati tantangan pekerjaan. Selain itu karyawan dapat 

menciptakan sendiri bentuk dari engagement tersebut, bagaimana 

ia selalu engaged terhadap perusahaan. 

2. Bagi perusahaan 

2.1 Employee Engagement 

a) Memberikan training tentang achievement orientation 

(dilihat dari aspek semangat (vigor) adalah aspek 

terendah dalam employee engagement. 

b) Membuat penilaian kerja yang objektif sesuai dengan 

target pekerjaan, sehingga karyawan focus dengan 

pekerjaan dan pencapaianya. 

c) Memberikan konseling rutin kepada karyawan yang 

memiliki permasalahan dalam bekerja, sehingga tidak 

berdampak pada produktivitas kinerjanya. 

2.2  Kepuasan Kerja 

a) Memastikan bahwa SOP sudah benar dan sesuai. 

b) Meningkatkan quality control circle (QCC) untuk 

membahas permasalahan dalam pekerjaan dan 

membahas bagaimana penyelesaiannya secara rutin 



c) Mengevaluasi pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, 

evaluasi ini dilakukan oleh atasan langsung. 

d) Mempertimbangkan proses rekrutmen yang benar sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki dan kebutuhan 

perusahaan. 

 

2.3 Organizational Justice 

a) Memberikan penghargaan atau pujian langsung terhadap 

karyawan yang berhasil melakukan tugasnya. 

b) Memberikan kepercayaan dalam mengambil keputusan 

dalam melakukan pekerjaan. 

c) Memberikan nilai tahunan dengan dasar yang jelas, yaitu 

penilaian yang objektif 

d) Memberikan kenaikan gaji berdasar penilaian yang 

objektif tersebut. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

a) Melakukan observasi dan wawancara lebih teliti dan 

mendalam pada karyawan yang merupakan populasi 

dalam penelitian supaya masalah yang terjadi dapat 

terungkap lebih akurat. 

b) Lebih mengembangkan penelitian ini dengan 

menggunakan faktor-faktor lain seperti penilaian kerja, 



keselamatan karyawan, komunikasi, keramahan keluarga 

serta kerjasama operasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


