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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berikut merupakan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan 

pembahasan yang telah diberikan pada bab-bab sebelumnya : 

1. Employee engagement karyawan lintas generasi yang terdiri dari generasi 

baby boomers, generasi X dan generasi milenial  PT Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto termasuk kedalam kategori 

engaged, dapat dilihat dari pernyataan Q 12 (Gallup) yang terdiri dari 

pernyataan : 

1. Mengetahui apa yang diharapkan dari pekerjaan 

2. Memiliki peralatan & materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan 

pekerjaan dengan baik 

3. Memiliki kesempatan dalam bekerja untuk mengerjakan pekerjaan 

secara baik 

4. Menerima penghargaan atau pujian karena telah melakukan pekerjaan 

dengan baik 

5. Adanya kepedulian dari pimpinan dan rekan kerja 

6. Orang-orang dalam lingkungan kerja mendukung untuk terus 

berkembang 

7. Pendapat didengar dalam lingkungan kerja 

8. Perusahaan memiliki misi dan tujuan yang membuat pekerjaan 

menjadi penting 

9. Memiliki komitmen untuk melakukan pekerjaan secara berkualitas 

10. Memiliki teman baik di lingkungan kerja 

11. Rekan kerja menanyakan/membicarakan tentang perkembangan diri  
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12. Memiliki keuntungan untuk belajar dan tumbuh dalam lingkungan 

kerja 

 

2. Upaya yang dilakukan karyawan lintas generasi yang terdiri dari generasi 

baby boomers, generasi X dan generasi milenial  PT Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto untuk 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement termasuk kedalam 

kategori tinggi. Upaya yang dilakukan karyawan lintas generasi meliputi : 

1. Bertanya kepada rekan kerja dan pimpinan apabila belum paham 

mengenai pekerjaan 

2. Membeli kendaraan bermotor, alat tulis kantor dan buku-buku 

sebagai media penunjang dan informasi dalam bekerja 

3. Memiliki rasa antusias yang tinggi ketika bekerja 

4. Memberikan prestasi kerja yang terbaik 

5. Menunjukkan kemampuan yang terbaik ketika bekerja 

6. Memberikan support/dukungan dengan sesama rekan kerja 

7. Berani mengutarakan ide dan pendapat di lingkungan kerja 

8. Menjalankan misi dan tujuan perusahaan 

9. Memiliki niat dan semangat untuk melakukan pekerjaan dengan 

baik 

10. Pandai bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan kerja 

11. Berbagi dengan rekan kerja mengenai kesulitan dan kemudahan 

ketika melakukan pekerjaan  

12. Bersedia menerima segala tantangan 

 

3.  Upaya yang dilakukan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend 

Sudiarto untuk mempertahankan/meningkatkan employee engagement 

termasuk kedalam kategori tinggi. Upaya dilakukan meliputi :  

1. Menyampaikan tujuan dan sasaran organisasi dengan jelas dan 

konsisten ketika training/briefing/FGD/FPK 
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2. Menerapkan peraturan & kegiatan yang dapat meningkatkan 

keterikatan karyawan seperti kegiatan gathering, outbound, 

jalan sehat & setiap hari jumat menggunakan pakaian casual 

3. Mengkaitakan tujuan perusahaan seperti produktivitas & 

efektivitas dengan pekerjaan karyawan 

4. Mengadakan diskusi terbuka antara pimpinan, senior manajer, 

manajer & karyawan 

5. Memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi 

6. Mampu mendengarkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan 

oleh karyawan  

7. Menyediakan peluang & tantangan seperti test kenaikan 

jabatan dan berbagai kegiatan untuk menggali potensi yang 

dimiliki karyawan  

8. Memberitahukan secara jelas bagaimana cara karyawan supaya 

dapat bekerja dengan baik 

9. Memberikan penghargaan berupa pujian, gaji, bonus, tunjangan 

dan job opening atas kontribusi karyawan 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan persepi karyawan mengenai employee engagement ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan oleh perusahaan  yaitu  

1. Menerapkan peraturan dan kegiatan yang dapat meningkatkan keterikatan 

karyawan kepada perusahaan seperti kegiatan gathering, outbound, jalan 

sehat, piknik bersama dan pada perayaan hari besar karyawan bisa 

menggunakan kostum tertentu sesuai perayaan hari besar 

2. Perusahaan harus mampu mengkaitkan tujuan perusahaan yaitu 

produktivitas dan efektivitas dengan pekerjaan karyawan sehari-hari 

3. Perusahaan dapat lebih terbuka ketika mengadakan diskusi dengan seluruh 

karyawan 
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4. Memberikan pujian dan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi 

5. Lebih mendengarkan apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh 

karyawan 

6. Memberitahukan secara jelas bagaimana kiat-kiat karyawan supaya dapat 

melakukan pekerjaan dengan baik  

7. Memberikan penghargaan kepada karyawan dalam bentuk gaji, bonus, 

tunjangan, dan job opening kepada karyawan supaya lebih semangat 

dalam bekerja 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto sebaiknya juga 

mempertimbangkan harapan-harapan karyawan seperti  

1. Lebih dipermudah dalam jenjang karir/promosi jabatan/kenaikan jabatan 

terutama untuk karyawan generasi milenal 

2. Piknik bersama dan kegiatan olahraga diperbanyak 

3. Lebih memperhatikan kesejahteraan dan masa depan karyawan 

4. Lebih memperhatikan aspirasi karyawan 

5. Gaji dan bonus dinaikkan 

6. Fasilitas untuk karyawan lebih ditingkatkan 

7. Memberikan apresiasi dan feedback secara rutin 

8. Antar karyawan harus lebih sering memberikan semangat dan motivasi 

9. Lebih meningkatkan kekompakan karyawan 

10. Lebih diberikan wadah untuk berkembang 

11. Lebih dibebaskan untuk bereksplorasi/jangan terlalu dikekang 

12. Meningkatkan relasi yang hangat diantara para karyawan 

13. Target perusahaan jangan terlalu tinggi 
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