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BAB V 

PENUTUP 

 

 

Pada Bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang ada pada bab sebelumnya. Penelitian ini kemungkinan jauh dari 

kesempurnaan sehingga penulis juga memberikan saran bagi peneliti 

selanjutnya. 

 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan uji statsistik dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1) Kecemasan menghadapi pensiun dan work engagement secara 

simultan berpengaruh pada motivasi kerja karyawan dan karyawati PT 

Damatex Salatiga. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini 

yang menyebutkan bahwa kecemasan menghadapi pensiun dan work 

engagement secara simultan berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan dan karyawati PT Damatex Salatiga dinyatakan diterima. 

Dimensi pada kecemasan menghadapi pensiun yang memberikan 

sumbangan tertinggi adalah dimensi semangat dan dimensi 

dedikasi/pengabdian pada work engagement. Sedangkan pada 

karyawati dimensi yang memberikan sumbangan adalah dimensi 

motivasi, kemudahan, keyakinan dan semangat yang berada dalam 

aspek kecemasan menghadapi pensiun. 

2) Tidak ada perbedaan antara karyawan dan karyawati dalam hal 

motivasi kerja. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini yang 

menyebutkan bahwa ada perbedaaan antara karyawan dan karyawati 
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dalam hal motivasi kerja dinyatakan ditolak. Hal ini disebabkan karena 

karyawan dan karyawati memiliki kesempatan dan perlakukan yang 

sama dalam bekerja serta adanya kesetaraan gender. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan uji statsistik dan pembahasan pada bab sebelumnya, 

maka dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut, yang ditujukan 

kepada:  

 

5.2.1 Karyawan Dan Karyawati  PT Damatex 

Setiap karyawan dan karyawati diharapkan menyadari 

keberadaannya dan  mempersiapkan diri dalam menghadapi masa pensiun 

sehingga ketika kondisi perusahaan dalam ketidakpastian karyawan 

maupun karyawati cepat beradaptasi sehingga siap dalam menghadapi 

perubahan yang terjadi. Hal tersebut dapat dicapai melalui kegiatan yang 

diikuti bersama-sama dengan karyawan maupun karyawati dalam membina 

motivasi kerja antar karyawan maupun karyawati.  

 

5.2.2 PT Damatex Salatiga 

Perusahaan diharapkan memiliki beberapa program dalam 

peningkatan motivasi kerja, seperti program persiapan pensiun dan program 

yang lebih meningkatkan work engagement karyawan. Dalam beberapa 

tahun terakhir PT Damatex sudah tidak menyelenggarakan program-

program pelatihan baik pelatihan peningkatan produktivitas maupun 

pelatihan peningkatan motivasi kerja. Selain itu PT Damatex Salatiga juga 

tidak memiliki program yang meningkatkan keterikatan perusahaan dengan 

karyawan seperti program gathering ataupun wadah kegiatan olahraga 
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maupun penyaluran hobi karyawan dan karyawati untuk tetap dapat 

menghargai keberadaan karyawan. Harga diri merupakan salah satu 

dimensi motivasi kerja yang perlu dipelihara. Program pelatihan dan 

peningkatan kegiatan karyawan penting dalam meningkatkan motivasi 

kerja karyawan. Pelatihan pre retirement untuk menyiapkan tenaga kerja 

menghadapi pensiun yang bisa terjadi sewaktu-waktu, agar tercipta rasa 

aman yang membuat mereka tetap termotivasi bekerja juga dapat 

memelihara dedikasi karyawan. Selain itu ketika mengambil kebijakan 

hendaknya perusahaan lebih transparan sehingga karyawan memiliki 

persiapan dalam menghadapi kebijakan perusahaan tersebut. 

 

5.2.3 Dinas Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga Kerja memiliki peran dalam pembinaan baik terhadap 

karyawan maupun perusahaan. Peran tersebut perlu dimaksimalkan dengan 

memberikan pengarahan dan peringatan kepada perusahaan agar senantiasa 

memperhatikan undang-undang tenaga kerja ketika mengambil kebijakan 

terhadap masalah ketenagakerjaan. Selain itu peran Dinas Tenaga Kerja 

terhadap karyawan juga perlu ditingkatkan dalam rangka pendampingan 

permasalahan ketenagakerjaan dan pembinaan dalam peningkatan motivasi 

kerja berupa pelatihan dan program-program pembekalan. Apabila 

kolaborasi antara ketiga elemen tersebut berjalan dengan baik maka segala 

permasalahan yang muncul baik terkait kecemasan, work engagement 

maupun motivasi kerja dapat teratasi dengan baik. Dengan adanya 

kolaborasi yang baik hubungan industrial dapat terjalin dengan harmonis. 
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5.2.4 Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya dapat mengkaji berdasarkan usia, jabatan dan 

juga mengkaji peubah lain yang merupakan faktor dari Motivasi Kerja 

misalnya status perkawinan (pegawai yang telah menikah dibandingkan 

dengan pegawai yang belum menikah), selain itu juga dapat diteliti dari 

faktor jumlah tanggungan keluarga. Banyak sedikitnya jumlah tanggungan 

karyawan akan berpengaruh pada beban yang dimilikinya. Peneliti 

selanjutnya juga dapat mengkaji tentang masa kerja karyawan dalam suatu 

perusahaan, baik karyawan yang mendekati pensiun maupun karyawan 

yang masa pensiunnya masih lama. 

 

  




