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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan Penelitian 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data untuk menganalisa 

pengaruh variabel independent dari extrinsic rewards dan intrinsic rewards  

terhadap variabel employee engagement di Nannys Pavillon, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel independent extrinsic rewards (X1) tidak berpengaruh dan tidak 

signifikan terhadap variabel employee engagement (Y). Hal ini dapat 

dibuktikan melalui tingkat signifikan dari variabel independent extrinsic 

rewards (X1) yaitu sebesar .0473 (lebih besar dari 0,05) dan nilai t hitung 

> t tabel yaitu sebesar 0.782 > 1.9890. Maka dari itu H1 ditolak, dan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa extrinsic rewards tidak berpengaruh 

terhadap employee engagement. 

2. Dan, variabel independent intrinsic rewards (X2) berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap variabel employee engagement (Y). Hal ini dapat 

dibuktikan melalui tingkat signifikan dari variabel independent intrinsic 

rewards (X2) yaitu sebesar 0.000 (lebih kecil dari 0,05) dan nilai t hitung 

> t tabel yaitu sebesar 5.595 > 1.9890. Maka dari itu H1 diterima, dan 

dapat ditarik kesimpulan bahwa intrinsic rewards berpengaruh terhadap 

employee engagement. 
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3. Berdasarkan data analisa profil responden yang diperoleh, peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini 56% 

berjenis kelamin laki-laki (48 orang), 56% berusia 25-30 tahun (48 

orang), serta sebanyak 100% berstatus karyawan tetap (85 orang). Selain 

itu, responden pada penelitian ini didominasi oleh 72% tingkat 

pendidikan terakhirnya sebagai SMA/ SMK (61 orang) dan responden 

pada penelitian ini 62% bekerja selama 1-3 tahun (53 orang). 

4. Berdasarkan hasil penilaian responden terhadap variabel extrinsic 

rewards,  4 indikator menyatakan hasil setuju diantaranya indikator ER1, 

ER2, dan ER5 sedangkan, pada indikator ER3 dan ER4 menyatakan hasil 

tidak setuju. Sementara, jika dilihat secara keseluruhan penilaian 

responden menunjukkan hasil rata – rata 3.0023 dengan kategori cukup. 

Hasil ini merupakan hal yang sangat cukup untuk dipertahankan dan 

perlu ditingkatkan kembali oleh perusahaan. 

5. Sedangkan, hasil penilaian responden terhadap variabel intrinsic 

rewards,  4 indikator menyatakan hasil setuju diantaranya indikator IR1, 

IR2, IR3, dan IR4 sedangkan, pada indikator IR5 menyatakan hasil tidak 

setuju. Sementara, jika dilihat secara keseluruhan penilaian responden 

menunjukkan hasil rata – rata 3.189 dengan kategori cukup. Hasil ini 

merupakan hal yang sangat cukup untuk dipertahankan dan perlu 

ditingkatkan kembali oleh perusahaan. 

6. Dan pada hasil penilaian responden terhadap variabel employee 

engagement, pada indikator ER1, ER2, dan ER4 menyatakan hasil tidak 
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setuju. Sedangkan, pada indikator ER3, ER5, dan ER6 menyatakan hasil 

setuju. Sementara, jika dilihat secara keseluruhan penilaian responden 

menunjukkan hasil rata – rata 3.286 dengan kategori cukup. Hasil ini 

merupakan hal yang sangat baik untuk dipertahankan dan perlu 

ditingkatkan kembali oleh perusahaan. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran untuk Perusahaan 

 Berdasarkan temuan yang peneliti temukan, maka terdapat beberapa saran 

yang peniliti akan berikan: 

1. Untuk meningkatkan beberapa aspek dalam intrinsic rewards sebaiknya 

atasan lebih memperhatikan karyawan yang merasa prestasinya kurang 

memenuhi standard perusahaan. Jika dibiarkan maka akan menurunkan 

rasa percaya diri, menurunkan performance, dan menurunkan 

engagement karyawan terhadap perusahaan. Atasan juga bisa 

memberikan dukungan dalam bentuk motivasi sehingga, membuat 

performance karyawan meningkat.  

2. Perusahaan bisa memberikan training kepada cook helper seperti, teknik 

memasak dan memberikan test food agar lebih kreatif. Selain itu, untuk 

steward bisa diberikan training berupa basic teknik memasak dan 

diberikan test untuk menambah speed dalam membersihkan kitchen. Dan 

untuk posisi waiters bisa diberikan cara berkomunikasi yang benar 

terhadap customer.  
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3. Selain itu, atasan sebaiknya memberikan apresiasi untuk karyawan yang 

menunjukkan performance baik pada periode tertentu. Atasan sebaiknya 

juga memberikan pujian kepada karyawan yang menunjukkan adanya 

peningkatan dalam perfomance. Hal ini bisa dilakukan pada saat briefing 

atau review setiap periode tertentu. 

4. Kemudian, atasan sebaiknya memberikan umpan balik atau review 

kepada karyawan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Seperti, 

memberikan hasil review performance setiap periode tertentu. Sehingga, 

karyawan dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dari pekerjaan 

yang telah dilakukan. 

5. Dan perusahaan sebaiknya memberikan pujian berupa recognition 

seperti, employee of the month atau memberikan voucher makan jika ada 

yang ulang tahun. 

6. Dalam meningkatkan beberapa aspek extrinsic rewards, perusahaan 

sebaiknya memberikan uang tambahan bagi karyawan yang lembur. 

Karena mereka sudah mengeluarkan tenaga dan waktunya untuk 

perusahaan. Dengan begitu karyawan akan lebih merasa di apresiasi 

sehingga, semangat dalam bekerja. 

7. Perusahaan sebaiknya memberikan uang tunjangan kepada karyawan 

seperti, uang tunjangan transportasi dan tunjangan uang makan siang jika 

kondisi financial perusahaan memungkinkan. 
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8. Perusahaan harus memberikan rasa aman dari sisi financial kepada 

karyawan berupa surat kontrak untuk 1 tahun agar tidak terjadi 

pemutusan kontrak kerja antar sepihak. 

9.  Perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan K3 (Keamanan, Kesehatan, 

Kerja). Seperti, perusahaan menyiapkan beberapa peralatan dan 

pengamanan (obat-obatan) di kitchen sehingga, karyawan dapat bekerja 

dengan nyaman. 

5.2.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya 

 Berikut adalah saran dari penulis kepada peneliti selanjutnya yang akan 

melanjutkan penelitian ini : 

1. Agar peneliti selanjutnya dapat melakukan pendekatan terhadap 

responden untuk bisa lebih terbuka dalam memberikan respon terhadap 

kuesioner yang diberikan. Hal ini bertujuan agar permasalahan yang 

terjadi dalam perusahaan dapat lebih jelas terlihat dan bisa diberikan 

solusi yang lebih terbaik. 

2. Bagi peneliti yang melakukan penelitian terhadap perusahaan yang 

memiliki populasi karyawan yang cukup banyak, sebaiknya responden 

yang diambil lebih banyak, sehingga jawaban yang diperoleh menjadi 

lebih akurat dan mewakili jawaban dari keseluruhan populasi yang ada. 

3. Peneliti selanjutnya juga sebaiknya menambahkan pengukuran mengenai 

faktor - faktor intrinsic rewards dan extrinsic rewards dalam kuesioner 
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yang diberikan kepada responden, sehingga hasil penelitian menjadi lebih 

akurat. 

4. Pada hasil penelitian ini terdapat hipotesis yang tidak berpengaruh, yaitu 

extrinsic rewards terhadap employee engagement. Diharapkan pada 

penelitian selanjutnya untuk dapat menguji kembali di target populasi 

yang berbeda utuk dapat mengetahui apakah benar bahwa hipotesis 

tersebut tidak berhungan. 

5. Dikarenakan data tidak mendukung pada hipotesis 1, yaitu extrinsic 

rewards terhadap employee engagement, maka penulis menyarankan agar 

peneliti selanjutnya untuk mencari responden dengan usia > 35 tahun dan 

dengan pendidikan terakhir minimal D3. Sehingga, extrinsic rewards 

dapat berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee engagement. 

6. Sebelum mengukur lebih dalam sebaiknya peneliti selanjutnya 

mengetahui dan mencari tahu faktor-faktor yang mempengaruhi 

employee engagement, seperti pekerjaan itu sendiri, lingkungan kerja, 

kepemimpinan, adanya kesempatan untuk melakukan pengembangan 

diri, dan kesempatan untuk berkontribusi. 
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