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I.Pendahuluan: 
Latar Belakang dan Rumusan Masalah
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Fenomena yang terjadi pada perusahaan manufactur di pasuruan setelah 15 
tahun berdiri, terutama pada karyawan permanen adalah kurang adanya
respon positif terhadap tugas tambahan ataupun perintah lembur yang  
mendadak dari atasan. 

Berdasarkan dari data HRD tingkat absensi karyawan rata2x pada tahun
2019 sebesar 6% > target perusahaan sebesar 2% - 4%

Dari hasil wawancara pada atasan, karyawan permanen banyak yang 
bekerja tidak mengikuti OS hanya berdasarkan kebiasaan, melakukan
pekerjaan jika bersedia, mempermasalahkan antara tugas dan wewenang.
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I.Pendahuluan: 
Latar Belakang dan Rumusan Masalah
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Dari factor-factor yang disebutkan diatas terlihat kurang adanya
keterikatan karyawan

Salah satu factor penyebab kurangnya keterikatan karyawan
karena kurangnya kebermaknaan kerja yang dimiliki oleh
karyawan dan persepsi beban kerja yang rendah.

Oleh sebab itu, penulis ingin menggali pengaruh faktor
kebermaknaan kerja, beban kerja dengan keterikatan karyawan.



I.Pendahuluan: 
Latar Belakang dan Rumusan Masalah
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I.Pendahuluan: Tujuan dan Manfaat
Penelitian

Tujuan penelitian :

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menganalisa apakah ada hubungan antara kebermaknaan kerja, beban kerja

dengan keterikatan karyawan secara simultan. selain itu juga untuk menganalisa arah hubungan nya apakah positif atau negative,

dan kekuatan hubungannya. untuk menganalisa apakah ada hubungan positif antara kebermaknaan kerja terhadap keterikatan

karyawan secara parsial. untuk menganalisa apakah ada hubungan positif antara beban kerja terhadap keterikatan karyawan secara

parsial.

Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan mengenai kebermaknaan kerja, beban kerja dan keterikatan karyawan

pada karyawan yang sudah permanen dan bekerja selama minimal 2 tahun. dapat bermanfaan untuk pengembangan psikologi

industri dan organisasi tentang permasalahan dunia industri terutama penelitian mengenai pengaruh kebermaknaan kerja, beban

kerja dengan keterikatan karyawan pada PMA.

Manfaat praktis :

1. Bagi instansi pendidikan

2. Bagi Pimpinan

3. Bagi karyawan

4. Bagi peneliti selanjutnya
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II.Pustaka: Landasan Pemikiran

Kebermaknaan Kerja

Pemaknaan Positif

Membuat kerja menjadi bermakna

Motivasi yang lebih baik

Beban kerja

Target Yang Harus Dicapai

Kondisi Pekerjaan

Standar Pekerjaan

Keterikatan Karyawan

Aspek Semangat

Aspek Dedikasi

Aspek Penyerapan



II.Pustaka: Hipotesis Penelitian

1) H1 = Terdapat hubungan positif antara kebermaknaan kerja,  beban

kerja dengan keterikatan karyawan pada PMA secara simultan

2) H2 = Terdapat hubungan positif antara kebermaknaan kerja

dengan keterikatan karyawan pada PMA 

3) H3 = Terdapat hubungan positif antara beban kerja dengan

keterikatan karyawan dngan pada PMA
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III.Metode Penelitian: Subjek Penelitian

Populasi penelitian :

Populasi dari penelitian ini adalah karyawan dari PMA di Gempol, Pasuruan.

Karakteristik populasi pada penelitian ini, antara lain:

(1) Karyawan Penmanen minimal 2 Thn.

(2) Aktif bekerja pada periode tahun 2019-2020.

(3)  Di dapat dari data based IR yang memenuhi kualifikasi adalah berjumlah 1500 Orang.

Penentuan sampel menggunakan teknik simple random sampling dengan melihat Tabel Issac

dan Michael dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. 

Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 150 karyawan yang sesuai kualifikasi. Data skala

penelitian yang disebar untuk diisi berjumlah 150 skala dan data yang bisa dianalisis sebanyak

100 data.

Skala

Penelitian
OFFLINE
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III.Metode Penelitian: Variabel Penelitian dan
Pengukurannya

Variabel

Dependen

Variabel

Independent

Variabel

Independent

Kebermaknaan

kerja
Beban Kerja
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Keterikatan

karyawan



Keterikatan Karyawan
(schaufeli & bakker, 2003) 

Definisi Operasional:

Keterikatan karyawan adalah Sebagai sikap yang positif yang dimiliki karyawan dengan penuh makna, dan energi motivasi yang tinggi,
resiliensi dan keinginan untuk berusaha, dan tidak menyerah dalam menghadapi tantangan dengan konsentrasi penuh terhadap
suatu tugas yang disesuaikan dengan nilai dan tujuan organisasi.dan dilihat dari berbagai aspek: 1) Vigor; 2) Dedication; 3)

Absorption.

Indikator Keterikatan Karyawan:

1. Tingginya tingkat kekuatan dan resiliensi mental dalam bekerja;

2. keinginan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh di dalam pekerjaan, gigih dalam menghadapi kesulitan;

3. Perasaan Bangga dan penuh makna;

4. Perasaan yang penuh antusias dan inspirasi;

5. Perasaan yang siap menerima tantangan dalam pekerjaan;

6. Konsentrasi dan minat yang mendalam;

7. Tenggelam dalam pekerjaan, waktu terasa berlalu begitu cepat dan individu sulit melepaskan diri dari pekerjaan sehingga dan

melupakan segala sesuatu disekitarnya;

Jumlah

Aitem

Awal

Jumlah

Aitem Valid

Jumlah

Aitem

Gugur

Koefisien

Reliabilitas

Keterangan

61 38 23 0,827

Aitem skala yg bernilai >0,250 

bergerak dari angka 0,266 

sampai 0,826
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Kebermaknaan kerja
(Steger, 2012)

Definisi Operasional:

Merupakan pilihan dan pengalaman individu yang mencakup kepercayaan tentang peran kerja dan tujuan yang
diperjuangkan dalam memaknai pekerjaanya sehingga dapat memberikan kontribusi optimal bagi organisasi dan

dilihat dari berbagai aspek: 1) Positive Meaning; 2) Meaning making through work; 3) Greaater Good Moyivation.

Indikator Kebermaknaan kerja:

1. Memaknai pekerjaan secara positif;
2. Membuat pekerjaan menjadi bermakna;

3. Individu lebih mendalami arti pekerjaannya;

4. Ditandai dengan peningkat dan perkembanga motivasi yang dipengaruhi oleh orang lain;

5. Individu akan memaknai pekerjaannya secara lebih mendalam ketika ia sadar bahwa pekerjaannya

memiliki dampak atau pengaruh yang positif terhadap orang lain;

Jumlah

Aitem

Awal

Jumlah

Aitem Valid

Jumlah

Aitem

Gugur

Koefisien

Reliabilitas

Keterangan

42 27 15 0,819

Aitem skala yg bernilai >0,250 

bergerak dari angka 0,253  

hingga 0,696
11



Beban Kerja
(Putra, 2012)

Definisi Operasional:

sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit organisasi atau pemegang jabatan dalam
jangka waktu tertentu dan dilihat dari berbagai aspek: 1) Target Yang Harus Dicapai ; 2) Kondisi Pekerjaan ; 3) Standar
Pekerjaan.

Indikator Beban Kerja:

1. Pandangan individu mengenai besarnya target kerja yang diberikan.;
2. Pandangan mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu ;

3. Mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu mengenai kondisi pekerjaannya, misalnya
mengambil keputusan dengan cepat pada saat pengerjaan barang dan kerusakaan pada mesin produksi;

4. Mengatasi kejadian yang tak terduga seperti melakukan pekerjaan ekstra diluar waktu yang telah ditentukan;

5. perasaan yang timbul mengenai beban kerja yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu;

Jumlah

Aitem

Awal

Jumlah

Aitem Valid

Jumlah

Aitem

Gugur

Koefisien

Reliabilitas

Keterangan

38 30 8 0,896

Aitem skala yg bernilai >0,250 

bergerak dari angka 0,253  

hingga 0,696
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III.Metode Penelitian: 

Analisis Regresi

Berganda

Hipotesis 1

Hipotesis 2

Hipotesis 3

Uji Prasyarat

Normalitas

Linieritas

Multikolinieritas

Heteroskedisitas
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III.Metode Penelitian: Uji Prasyarat

1. Uji Normalitas

2. Uji Linieritas

Jenis Uji Prasyarat Hasil Pengujian Prasyarat

Hasil uji normalitas variable Y, diperoleh
nilai sig. p = 0.293 (>0.05). Artinya, 
sebaran data berdistribusi normal.

Hasil uji linieritas variable X1 ke Y, diperoleh F = 
1.180 dan p = 0.299 (>0.05). Artinya, data linier.
Hasil uji linieritas variable X2 ke Y, diperoleh F = 
1.035 dan p = 0.429 (>0.05). Artinya, data linier.
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III.Metode Penelitian: Uji Prasyarat

3. Uji Multikolinieritas

Jenis Uji Prasyarat Hasil Pengujian Prasyarat

Hasil uji multikolinieritas variabel X ke Y,  
diperoleh nilai Tolerance = 0.744 > 0.10 
dan nilai VIF = 1,354 < 10,00. Artinya
tidak ada multikolinieritas/interkorelasi.

4. Uji Heteroskedisitas
Hasil uji Heteroskedisitas variable X1 ke Y, diperoleh Sig. p-
Value = 0,946 > 0,05. Artinya Tdk terjadi heteroskedisitas.

Hasil uji Heteroskedisitas variable X2 ke Y, diperoleh Sig. p-
Value = 0,783 > 0,05. Artinya Tdk terjadi heteroskedisitas.
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IV. HASIL PENELITIAN

Analisis Regresi

Berganda

Hipotesis 1

Hipotesis 2

Hipotesis 3

Analisis Data
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IV. Hasil H1  
Terdapat hubungan positif antara kebermaknaan kerja,  

beban kerja dengan keterikatan karyawan

Berdasarkan analisis regresi berganda, Uji F ditemukan:

-nilai f hitung sebesar 13,741 dan f table sebesar 2,70

-nilai sig. sig. 0,000 < 0,005

Dari hasil interpetasi di atas sig. 0,000 < 0,005, f hitung sebesar 13,741 > 2,70 f tabel

dan nilai f positif. maka hipotesis pertama terdapat hubungan yang positif antara

kebermaknaan kerja, beban kerja dengan keterikatan karyawan diterima.

17



IV. Hasil H2 
Terdapat hubungan positif antara kebermaknaan kerja, 

dengan keterikatan karyawan

Berdasarkan analisis regresi berganda, Uji t dihasilkan:

-nilai t hitung sebesar 2,216 dan t table sebesar 1,985 (df = 97, V =3)

-nilai sig. sig. 0,029 < 0,05

Dari hasil interpetasi di atas sig. 0,029 < 0,05, t hitung sebesar 2,216 > 1,985 t tabel dan

nilai t positif. maka hipotesis pertama terdapat hubungan yang positif antara

kebermaknaan kerja dengan keterikatan karyawan diterima.
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Berdasarkan analisis regresi berganda, Uji t dihasilkan:

-nilai t hitung sebesar 2,975 dan t table sebesar 1,985 (df = 97, V =3)

-nilai sig. sig. 0,004 < 0,05

Dari hasil interpetasi di atas sig. 0,004 < 0,05, t hitung sebesar 2,975 > 1,985 t tabel dan

nilai t positif. maka hipotesis pertama terdapat hubungan yang positif antara Beban

kerja dengan keterikatan karyawan diterima.

IV. Hasil H3 
Terdapat hubungan positif antara Beban kerja, dengan

keterikatan karyawan
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Berdasarkan analisis regresi berganda, Uji R Square dihasilkan:

-nilai R Square hitung sebesar 0,213

Berdasarkan tabel output spss “model summary” diatas, diketahui nilai determinasi atau r square adalah

sebesar 0,213. nilai r square 0,213.besarnya angka koefisien determinasi (r square) adalah 0,213 atau

sama dengan 21,3%. angka tersebut mengandung arti bahwa variabel kebermaknaan kerja dan variabel

beban kerja secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap variable keterikatan karyawan

sebesar 21,3%. sedangkan sisanya (100%-21,3% = 78,7%) dipengaruhi oleh variable lain di luar

persamaan regresi ini atau variabel yang tidak di teliti.

IV. Sumbangan Efektif
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PEMBAHASAN

22
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IV. PEMBAHASAN H1  
Terdapat hubungan positif antara kebermaknaan kerja,  

beban kerja dengan keterikatan karyawan

Keterikatan karyawan adalah sikap yang mengarah pada keterikatan dalam organisasi, memiliki upaya untuk

mencapai tujuan organisasi, dan mempunyai keinginan untuk tetap dalam organisasi. 

Dari hasil penelitian didapat :

 Ada hubungan positif secara simultan antara kebermaknaan kerja, beban kerja dan keterikatan karyawan pada

karyawan perusahaan manufactur. Sehingga bisa disimpulkan bahwa keterikatan karyawan ini memang penting untuk

selalu di jaga dan ditingkatkan supaya kebermaknaan kerja dan persepsi beban kerja karyawan selalu positif. 

 Prosentasi β sebesar 38, 652 artinya bahwa keterikatan karyawan dibawah 50% Sehingga menunjukkan bahwa

tingkat keterikatan karyawan di PMA jepang ini tergolong rendah. Sehingga fenomena yang terjadi pada karyawan

permanen memang benar terjadi. Oleh karena itu peneliti merasa penting untuk meneliti keterikatan karyawan.

 Ciri-ciri karyawan yang mempunyai keterikatan adalah mempunyai semangat dan kekuatan kerja yang tinggi, 

Resiliensi mental yang bagus dalam bekerja, keingunan untuk selalu berusaha dengan sungguh-sungguh dalam

mengerjakan tugasnya, Gigih dan pantang menyerah jika menghadapi kesulitan, mempunyai perasaan bangga

sehingga dalam bekerja penuh antusias dan makna, Mempunyai banyak inspirasi dan ide-ide baru, Siap menerima

tantangn kerja apapun, Mempunya konsentrasi kerja yang bagus, dan Merasa waktu berlalu begitu cepat ketika

bekerja



24

IV. PEMBAHASAN H1  
Terdapat hubungan positif antara kebermaknaan kerja,  

beban kerja dengan keterikatan karyawan

 Dampak bagi perusahaan jika memiliki karyawan yang ciri-cirinya seperti tersebut diatas, maka secara otomatis akan

menaikkan produktifitas dan efisiensi kerja. Sehingga target dari perusahaan akan mudah di capai. Karena dengan

mudah karyawan akan memahami dan menyelesaikan job dari perusahaan. Dan karyawan bekerja tidak semata-mata

untuk gaji dan peningkatan karir. Tetapi karyawan akan berfikir untuk pencapaian target oleh perusahaan.

 Sehingga penting sekali meneliti keterikatan karyawan di PMA Jepang, supaya mengetahui variable apa saja yang 

akan membantu menumbuhkannya. Dalam hal ini, variable yang mempengaruhi keterikatan karyawan dalam

penelitian ini adalah variable X1 yaitu kebermaknaan kerja dan variable X2 yaitu beban kerja.
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IV. PEMBAHASAN H2  
Terdapat hubungan positif antara kebermaknaan kerja, 

dengan keterikatan karyawan

Kebermaknaan kerja juga ditandai dengan motivasi yang terus meningkat pada pekerjaannya, karyawan

sangat bersemangat untuk mempelajari hal baru ketika ada perpindahan job/ pekerjaan. karyawan bersemangat untuk

memperbaiki skill nya untuk menunjang produktifitas dan efisiensi kerja supaya sesuai target perusahaan.

Ciri-ciri seseorang yang mempunya kebermaknaan kerja yaitu ditandai dengan mampu memaknai setiap

pekerjaannya secara positif, membuat pekerjaannya menjadi bermakna, bersedia mendalami arti dari pekerjaannya,

selalu ingin meningkatkan dan mengembangkan motivasi kerjanya, dan selalu memikirkan dampak kerjanya untuk

orang lain. kebermaknaan kerja juga ditandai dengan motivasi yang terus meningkat pada pekerjaannya, karyawan

sangat bersemangat untuk mempelajari hal baru ketika ada perpindahan job/ pekerjaan. karyawan bersemangat

untuk memperbaiki skill nya untuk menunjang produktifitas dan efisiensi kerja supaya sesuai target perusahaan.

selain itu seorang karyawan yang mempunyai kebermaknaan kerja yang tinggi dapat menimbulkan suatu pemikiran

dan perasaan yang positif bahwa bekerja bukanlah masalah mengejar material semata, namun memilikai hal yang

lebih penting yaitu mendapatkan kebermaknaan dari hal yang dikerjakan sejalan dengan itu keterikatan karyawan

terhadap organisasi akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya kebermaknaan kerja yang dimiliki oleh

seorsng karyawan.
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IV. PEMBAHASAN H2  
Terdapat hubungan positif antara kebermaknaan kerja, 

dengan keterikatan karyawan

Dampak dari tumbuhnya sikap kebermaknaan kerja pada karyawan adalah ditandai dengan pemaknaan positif

terhadap pekerjaan, beberapa karyawan menyatakan bahwa pekerjaannya mempunyai nilai yang penting bagi

menunjang kehidupannya. bekerja adalah sebagian dari ibadah selain itu dengan bekerja bisa mendapatkan wawasan

dan ilmu baru. kebermaknaan kerja juga memberikan dampak pada karyawan yaitu membuat karyawan menjadi

bersemangat dan saat berhalangan hadir di luar dari rencana (missal ada acara keluarga yang tidak dapat ditinggalkan)

maka karyawan akan ijin dan berusaha untuk segera hadir pada hari selanjutnya. kondisi seperti ini bisa menumbuhkan

keterikatan karyawan dengan pekerjaannya dan organisasi.

Hal tersebut sesuai dengan beberapa penelitian yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki makna

kerja akan menimbulkan pemikiran yang positif dan konsekuen dalam melihat pekerjaan, sehingga seseorang yang

memiliki makna kerja tidak hanya memiliki dampak yang baik bagi dirinya saja, namun untuk perusahaan tempatnya

bekerja. semakin tinggi kebermaknaan kerja seseorang maka akan semakin tinggi pula keterikatan nya dengan

pekerjaan (employee engagement/ keterikatan karyawan), sehingga mereka dapat menempatkan diri mereka sebaik

mungkin ke dalam pekerjaan mereka, (davis, 2012).
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Definisi beban kerja yaitu sekumpulan atau sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh suatu unit 

organisasi atau pemegang jabatan dalam jangka waktu tertentu menpan (1997). sedangkan menurut komaruddin (1996), 

analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk

merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk

menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan

kepada seseorang petugas.

Ciri – ciri karyawan yang memiliki persepsi beban kerja yang positif ditandai dengan sikap yang siap

menerima besarnya target kerja yang diberikan, sikap dan persepsi positif dalam menyelesaikan hasil kerja dalam

jangka waktu yang telah di tetapkan, pandangan positif karyawan tentang kondisi pekerjaannya, bersedia mengatasi

kejadian tak terduga seperti bekerja ekstra diluar waktu kerja yang telah di tentukan, menerima beban kerja dengan

lapang dan penuh semangat.

IV. PEMBAHASAN H3  
Terdapat hubungan positif antara Beban Kerja, 

dengan keterikatan karyawan
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Dampak yang terjadi jika karyawan memiliki persepsi beban kerja yang positif yaitu ditandai dengan sikap yang

bersedia menerima kerja lembur walaupun mendadak, menerima pekerjaan tambahan tanpa harus mempermasalahkan

antara wewenang dan tugas dari atasan dan bawahan. adanya semangat pada karyawan ketika mendapat target pada

pekerjaannya. tanggung jawab penyelesaian tugas dan pelaporan ke atasan jika ada alat kerja yang rusak. sehingga dapat

menjalin kerjasama yang baik antara atasan dan bawahan dan rekan kerja, sehingga target dari perusahaan lebih mudah di

capai. dari olah data computasi spss versi 20.0 jugamenunjukkan adanya hubungan positif antara beban kerja dengan

keterikatan karyawan. yang artinya jika karyawan memiliki persepsi positif tentang beban kerja maka secara linier akan

meningkatkan tingkat loyalitas, tingkat keinginan untuk mencapai produktivitas yang tinggi sehingga menumbuhkan sikap

keterikatan karyawan.

IV. PEMBAHASAN H3  
Terdapat hubungan positif antara Beban Kerja, 

dengan keterikatan karyawan
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Persepsi terhadap beban kerja merupakan penilaian individu mengenai sejumlah tuntutan tugas

yang membutuhkan aktivitas mental dan fisik dan harus diselesaikan pada waktu tertentu. apabila individu tersebut

memiliki persepsi yang positif maka mereka akan menganggap beban kerja sebagai tantangan dalam bekerja sehingga

mereka lebih sungguh-sungguh dalam bekerja dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun

perusahaan tempat bekerja. semakin rendah skor yang diperoleh menunjukkan semakin negatif persepsi beban kerja.

apabila persepsi negatif yang muncul, maka beban kerja dianggap sebagai tekanan kerja sehingga dapat mempengaruhi

kinerja individu serta memiliki dampak negatif bagi dirinya maupun perusahaan tempat bekerja. robbins (2007)

menyatakan bahwa positif dan negatif beban kerja merupakan masalah persepsi.

IV. PEMBAHASAN H3  
Terdapat hubungan positif antara Beban Kerja, 

dengan keterikatan karyawan
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BAB V
KESIMPULAN & SARAN

• KESIMPULAN

Hasil analisis data menggunakan analisis regresi berganda. hasil penelitian menyatakan: 1)terdapat

hubungan positif dan signifikan antara kebermaknaan kerja, beban kerja dengan keterikatan karyawan; 2)terdapat

hubungan positif dan signifikan antara kebermaknaan kerja dan keterikatan karyawan; 3)terdapat hubungan positif

dan signifikan antara beban kerja dan keterikatan karyawan.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan di bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan

penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel kebermaknaan kerja, beban kerja dengan keterikatan

karyawan pada karyawan PMA di Gempol, Pasuruan dengan metode analisis regresi berganda. subyek yang diteliti

adalah karyawan permanen PMA di Gempol, Pasuruan sebanyak 1500 orang dengan data di sebar sebanyak 150 skala

alat ukur dan data yang bisa dianalisis sebanyak 100 data.

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah kebermaknaan kerja dan beban kerja. sedangkan variabel terikat

dalam penelitian ini adalah keterikatan karyawan.
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BAB V
KESIMPULAN & SARAN

• KESIMPULAN

Pengambilan data menggunakan skala psikologis, antara lain: skala keterikatan karyawan yang diambil dari

aspek vigor, dedication, dan absorbtion menurut teori schaufeli dan bakker (2003). skala kebermaknaan kerja

diambil dari aspek positive meaning, meaning making through work, greater good motivation steger (2012). skala

beban kerja diambil dari aspek target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, standart pekerjaan menurut teori putra

(2012) dan dianalisa menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil analisis data menggunakan analisis regresi berganda. hasil penelitian menyatakan: 1)terdapat

hubungan positif dan signifikan antara kebermaknaan kerja, beban kerja dengan keterikatan karyawan; 2)terdapat

hubungan positif dan signifikan antara kebermaknaan kerja dan keterikatan karyawan; 3)terdapat hubungan positif

dan signifikan antara beban kerja dan keterikatan karyawan.



31

B. SARAN

• BERDASARKAN DARI PEMBAHASAN DIATAS, MAKA PENULIS MEMBERIKAN SUMBANGAN SARAN

YANG DIHARAPKAN DAPAT BERMANFAAT, YAITU:

• BAGI PERUSAHAAN

Untuk meningkatkan keterikatan karyawan hendaknya selalu menjaga agar karyawan memiliki kebermaknaan kerja dan

persepsi beban kerja yang poritif dengan cara : 1) pelatihan, 2) menjalin komunikasi yang baik dengan mengadakan meeting pagi/

sore untuk menyampaikan penjelasan akan tugas, 3) memberi kesempatan karyawan untuk menyampaikan aspirasi, 4) mengadakan

csr pada karyawan seperti mengadakan gathering, dll.

• BAGI KARYAWAN

Diharapkan mampu meningkatkan kinerja dengan berusaha mengetahui dan memahami tugas-tugasnya, juga kaitan

pekerjaan sendiri dengan tugas orang lain.

• BAGI PENELITI SELANJUTNYA

Peneliti lain yang tertarik untuk mengadakan penelitian yang sama diharapkan memperluas populasi atau ruang lingkup

penelitian, sehingga generalisasinya menjadi lebih luas, memperbaiki kelemahan serta kekurangan yang ada dalam penelitian kali ini,

serta memilih situasi kondisi yang tepat dalam melaksanakan penelitian, menyertakan variabel atau faktor-faktor lain yang

mempengaruhi keterlibatan kerja, dengan kata lain penelitian tidak hanya menggunakan dua variabel dalam penelitian selanjutnya

agar mendapatkan hasil yang maksimal.
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