BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan
Berdasarkan analisa data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka
melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Ethical leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap work
engagement. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi ethical
leadership para atasan di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
akan semakin meningkatkan work engagement pegawai. Tingginya work
engagement dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan yang adil,
keteladanan, dan integritas.
2. Ethical climate berpengaruh positif dan signifikan terhadap work
engagement. Hal ini memastikan bahwa semakin tinggi ethical climate di
lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian akan semakin
mempertinggi tingkat work engagement pegawai di lingkungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Iklim yang patuh pada
hukum dan kode etik, serta aturan merupakan dua iklim yang paling
mempengaruhi work engagement di antara jenis ethical climate lainnya.
3. Affective Commitment berpengaruh positif dan signifikan terhadap work
engagement. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi
Affective Commitment pegawai maka semakin tinggi work engagement
pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.
Keterikatan emosional dalam wujud rasa memiliki dan loyalitas yang
kuat terbukti berpengaruh terhadap work engagement.
4. Ethical Leadership tidak signifikan berpengaruh terhadap work
engagement melalui Affective Commitment. Hal ini menunjukkan bahwa
peran Affective Commitment sebagai perantara Ethical Leadership
terhadap work engagement hanya berpengaruh positif meskipun kecil di
lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.
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5. Ethical Climate tidak berpengaruh terhadap work engagement melalui
Affective Commitment. Pengaruh tertentu Iklim law & codes, dan rules
yang mempengaruhi Affective Commitment hanya sedikit berkontribusi
dalam meningkatkan work engagement. Affective Commitment tidak
signifikan

memediasi

pengaruh

ethical

climate

terhadap

work

engagement, namun tetap menyumbang pengaruh posisitf.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini sedikit terkendala dalam survey dimana dibutuhkan waktu
cukup lama untuk mendapatkan jawaban kuesioner akibat WFH yang diterapkan
di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian. Kendala utama
adalah sikap awal calon responden terhadap penelitian yang menyebabkan
lambatnya respon terhadap pengisian kuesioner. Keterbatasan lain adalah sulit
ditemukannya referensi terkait hubungan atau pengaruh antara affective
commitment dan work engagement serta perbedaan pandangan para peneliti
tentang konseptualisasi hubungan antara affective commitment dan work
engagement. Beberapa penelitian menghipotesiskan work engagement sebagai
anteseden dari organizational commitment dan mengeksplorasi dampaknya
terhadap organizational commitment (Hu dan Schaufeli, 2011; Albrecht, 2012;
Karatepe, 2013); sementara beberapa yang lain menyarankan work engagement
sebagai hasil dari organizational commitment dan menyelidiki efek organizational
commitment atas work engagement (Barnes dan Collier, 2013; Zhang et al., 2015;
Rivkin et al., 2016).

5.3 Saran
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk memperkuat work
engagement pegawai, ethical leadership dapat atau perlu ditingkatkan dengan cara
pemimpin lebih mendengar dan memahami pendapat dan sudut pandang bawahan.
Pemimpin juga perlu lebih memikirkan kepentingan terbaik bawahannya selain itu
pemimpin juga perlu meningkatkan keteladanan dalam melakukan sesuatu yang
benar dengan benar. Dalam meningkatkan work engagement, pemimpin atau
atasan harus melakukan pendekatan terfokus dan langsung daripada melalui
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mediasi. Selanjutnya, pemimpin perlu lebih meningkatkan iklim kerja yang
memungkinkan semua pegawai lebih saling peduli satu sama lain.
Studi berkelanjutan tentang etika (bisnis) dan aplikasinya, baik dalam
kepemimpinan dan iklim, serta

komitmen terhadap organisasi

berikut

pengaruhnya terhadap perilaku anggota terutama work engagement sangat penting
dilakukan untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang praktik etis yang
dapat diterapkan oleh di instansi pemerintah atau layanan publik untuk mengukur,
menilai, dan mengurangi potensi perilaku tidak etis dan pelanggaran etika di masa
depan selain yang terutama untuk memfasilitasi mengalir derasnya Output
pegawai dari kualitas sikap, bakat dan potensi mereka yang pada gilirannya akan
berdapak positif pada kinerja pemerintah dan kemaslahatan publik. Penelitian
semacam ini dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan lebih banyak
wawancara empat mata dengan lebih banyak peserta dan cara lainnya sangat
bermanfaat dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengapa
para pegawai berpendapat bahwa atasan mereka memiliki kualitas etis, iklim etika
yang berlaku bersifat law and codes, dan mereka memiliki rasa memiliki dan
loyalitas. Mendengar langsung dari peserta akan memberikan pemahaman yang
lebih mendalam tentang apa yang memengaruhi persepsi mereka dan mengapa
mereka sebagian besar setuju dengan pernyataan dari instrument yang dugunakan
dalam penelitian ini.
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