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Abstrak 

Pandemi covid-19 adalah suatu kejadian tidak terprediksi sebelumnya, yang 

membuat banyak perubahan dalam hidup, termasuk merubah kebiasaan 

dalam bekerja yang harus sesuai protokol kesehatan. Hal itu tidak dapat 

dipungkiri menimbulkan ketidaknyamanan hingga menjadi beban mental 

sendiri. Ketika kesulitan beradaptasi dalam bekerja karena terjadi perubahan 

kodisi, hal tersebut bisa mengikis hingga menurunkan employee engagement 

yang sudah terbentuk. Hal ini bisa diantisipasi apabila setiap karyawan 

memiliki psychological well being. Psychological well being merupakan 

sikap positif karyawan terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, hal 

yang juga mempengaruhi employe engagement adalah iklim organisasi yang 

ada di perusahaan tersebut. Tujuan penelitian ini untuk melihat hubungan dan 

pengaruh iklim organisasi dan  psychological well-being terhadap employee 

engagement. Penelitian melibatkan 120 karyawan. Teknik analisis 

menggunakan analisis jalur atau path analysis dengan bantuan SPPS 

(Statistical Package for the Social Science for Windows) versi 26.0 yang di 

ekstensi dengan Hayes SPSS Process Macro. Hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa terdapat hubungan positif antara psychological well being dengan 

employee engagement. Ada hubungan positif antara iklim organisasi dengan 

employee engagement serta tidak terdapat peran mediasi hubungan iklim 

organisasi terhadap employee engagement melalui psychological well being.  
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Abstract 

The COVID-19 pandemic is an unpredictable event, which makes many 

changes in life, including changing work habits that must comply with health 

protocols. It cannot be denied that it causes discomfort and becomes a mental 

burden on its own. When it is difficult to adapt to work due to changing 

conditions, it can erode and reduce employee engagement that has already 

been formed. This can be anticipated if every employee has psychological 

well being. Psychological well being is an employee's positive attitude 

towards themselves and others. In addition, what also affects employee 

engagement is the organizational climate in the company. The purpose of this 

study was to examine the relationship and influence of organizational climate 

and psychological well-being on employee engagement. The study involved 

120 employees. The analysis technique uses path analysis with the help of 

SPPS (Statistical Package for the Social Science for Windows) version 26.0 

which is extended with the Hayes SPSS Process Macro. The results of this 

study indicate that there is a positive relationship between psychological well 

being and employee engagement. There is a positive relationship between 

organizational climate and employee engagement and there is no mediating 

role in the relationship between organizational climate and employee 

engagement through psychological well being. 
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PERMASALAHAN 

Dunia sedang dilanda kepanikan yang berawal dari kemunculan 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada akhir tahun 2019. Hal ini 

dikarenakan penyebaran virus tersebut tergolong sangat cepat dan luas. 

Organisasi kesehatan dunia (WHO) mengumumkan COVID-19 sebagai 

pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020 setelah virus tersebut 

menginfeksi 121.564 orang di 118 negara(Indonesia, n.d.). Menurut data 

Kementrian kesehatan, kasus yang terkonfirmasi COVID-19 hingga tanggal 

21 April 2021 sebanyak 1,620,569 dengan pasien meninggal sebanyak 2,7% 

dan sembuh sebanyak 91% (Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI, 

n.d.). Dari data tersebut menunjukkan bahwa penyebaran virus corona ini 

semakin meluas dengan cepat dan belum ada kepastian kapan penyebaran 

virus tersebut akan terhenti dan pandemi ini berakhir. Berbagai upaya 

memutus rantai penyebaran COVID-19 ini terus dilakukan yang 

dimaksudkan untuk meminimalisir resiko yang akan ditimbulkan akibat 

penyebaran virus corona ini. Seperti diberlakukannya lockdown, social 

distancing, physical distancing, karantina rumah, penutupan perbatasan 

wilayah, pembatasan hingga pemberhentian mobilitas, serta diberlakukannya 

jam malam. Bentuk upaya terbaru dari pemerintah menghadapi COVID-19 

yakni dengan melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang dimulai awal 

tahun 2021 lalu tepatnya pada tanggal 13 januari 2021.  

Satu tahun lebih ditengah pandemi COVID-19 telah membentuk pola 

kehidupan baru di masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kebijakan 

pemerintah untuk melakukan pembatasan aktivitas sosial selama pandemi 

yang berdampak pada berbagai bidang. Dampak yang paling terlihat yakni 

terjadinya krisis kesehatan. Perubahan juga terjadi didunia pendidikan, 

Kemendikmud menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) untuk mencegah 

penyebaran virus corona. Pembelajaran yang awalnya bisa tatap-muka dan 

berinteraksi secara angsung harus diganti dengan pembelajaran dengan 

menggunakan daring.  Pola kehidupan ketika pendemi juga merubah cara 

bekerja. Sejak pandemi COVID-19 dan sesuai himbauan pemerintah untuk 

mengurangi aktivitas dan menghindari kerumunan dalam upaya memutus 

penyebaran COVID-19, banyak perusahaan yang mengambil kebijakan untuk 

bekerja dilakukan dari rumah atau yang di kenal dengan work from home 

(WFH). Namun masih banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan atau 



dimonitoring dari rumah sehingga karyawan dibutuhkan untuk tetap hadir di 

tempat kerja seperti perusahaan yang memproduksi suatu barang. Karyawan 

tetap bekerja tentunya dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai 

dengan himbauan dari pemerintah. 

Di tengah COVID-19 ini, banyak perusahaan-perusahaan yang harus 

meregulasi ulang internalnya. Hal yang terpenting dalam menghadapi 

perubahan kondisi saat ini adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang 

bisa diajak kerjasama menghadapi tantangan pandemi COVID-19 ini yakni 

sumber daya manusia yang adaptif sehingga terhindar dari krisis baik krisis 

ekonomi pribadinya maupun krisis yang akan di hadapi oleh suatu 

perusahaan. Perusahaan bukan hanya membutuhkan karyawan yang handal 

dalam pekerjaaannya, namun juga karyawan yang dengan suka rela 

melakukan hal lebih untuk perusahaan dan tidak meninggalkan perusahaan 

ditengah ketidakpastian kondisi dalam perusahaan yakni karyawan yang 

memiliki engagement.  

Engagement merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki. Seorang pimpinan perusahaan perlu menciptakan 

lingkungan kerja yang mampu membuat karyawannya bersemangat dalam 

bekerja sehingga bisa bermanfaat untuk kepentingan perusahaan maupun 

karyawan sendiri (Baumruk, 2006). Singkatnya, engagement  di definisikan 

sebagai seberapa besar energi dan semangat yang dimiliki oleh karyawan 

untuk perusahaannya (Looi et al., 2004). Menurut Baumruk (2004) employee 

engagement dianggap sebagai faktor yang paling kuat untuk mengukur 

kekuatan perusahaan. Schaufeli lebih lanjut mengungkapkan employee 

engagement dapat dikatakan sebagai suatu keadaan pikiran yang positif dan 

menyenangkan terhadap pekerjaannya yang ditandai dengan vigor, 

dedication dan Aborption (Wilmar B Schaufeli et al., n.d.).  

Employee engagement merupakan hal yang sangat penting pada masa 

pandemi covid-19 ini yang dibuktikan dengan adanya penelitian yang 

dilakukan oleh (Sucahyowati & Hendrawan, 2020) yang menunjukkan bahwa 

employee engagement memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hal ini mengindikasikan bahwasannya karyawan yang 

memiliki engagement kinerjanya dalam perusahaan juga akan naik. Hal ini 

akan sangat membantu perusahaan dalam menghadapi situasi dan kondisi 

yang tergolong crowded ini. Perusahaan butuh karyawan yang mengerti akan 



kondisi. karyawan akan sulit mengerti tentang kondisi perusahaan apabila 

kurang engaged terhadap pekerjaannya. Sehingga employee engagement 

perlu di bentuk dan dipelihara oleh perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk 

menjaga ketahanan organisasi khusus nya pada masa pandemi COVID-19 ini. 

Untuk itu, hal yang perlu diperhatikan adalah faktor yang mempengaruhi 

employee engagement tersebut. Faktor yang paling kuat adalah psychological 

well being. Adanya perpaduan antara employee engagement dengan 

psychological well-being bukan hanya akan memberikan manfaat untuk 

ketahanan organisasi namun juga memberikan manfaat berkelanjutan untuk 

karyawan yang disebut dengan full engagement (Robertson & Cooper, 2010). 

Karyawan yang bekerja ditengah pandemi akan menemui berbagai kondisi 

dilematis yakni di satu sisi harus menjaga kesehatan agar tidak tertular virus, 

disatu sisi membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Hal 

tersebut akan terlihat kontradiktif dalam diri yang berpotensi menimbulkan 

berbagai tekanan hingga kecemasan-kecemasan dalam diri karyawan. 

Sehingga dibutuhkan psychological well being agar kesehatan mental tetap 

terjaga ketika masih tetap bekerja di masa pandemi COVID-19 ini. Ryff 

menggambarkan psychological well-being sebagai kondisi dimana individu 

memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain melalui 

pengoperasionalan enam dimensi meliputi penerimaan diri, pertumbuhan 

pribadi, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, kemandirian dan hubungan 

positif dengan orang lain (Ryff, 1989).  

Psychological well-being memiliki pengaruh yang terhadap employee 

engagement. Hal ini sesuai dengan penelitian (Simanullang & Ratnaningsih, 

2019) yang menunjukkan bahwa hasil r-quare kesejahteraan psikologis 

terhadap keterikatan karyawan sebesar 57,6%. Yang artinya bahwa 

kesejahteraan psikologi memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap 

keterikatan karyawan (employee engagement). Semakin tinggi seorang 

karyawan memiliki kesejahteraan psikologis, maka semakin engaged 

terhadap perusahaannya dan sebaliknya. Penelitian pengaruh psychological 

well being terhadap employee engagement juga dilakukan oleh Sofyanty 

(2018) yang menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan 

Psychological well being terhadap keterikatan kerja. Dalam penelitian 

tersebut juga disebutkan bahwasannya, dalam membangun keterikatan kerja, 

selain dari faktor internal karyawan yakni psychological well being, hal yang 



perlu diusahakan oleh perusahaan dalam membangun keterikatan kerja 

adalah menciptakan iklim organisasi yang kondusif. Menurut Litwin dan 

Striger (1968) (dalam (LaFollette & Sims, 1975) mendefinisikan iklim 

organisasi adalah serangkaian pengukuran terhadap lingkungan kerja baik 

secara langsung maupun tidak langsung yang dirasakan oleh karyawan yang 

bekerja dalam lingkungan organisasi tersebut, yang dapat mempengaruhi 

motivasi dan perilaku. 

Hubungan antara iklim organisasi dengan psychological well-being  

positif dibuktikan dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh 

(Purnamasari, 2018) sehingga hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik 

iklim organisasi makan semakin tinggi pula psychological well-being yang 

dimiliki oleh karyawan dan sebaliknya. Hal ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh (Gondlekar & Kamat, 2016) yang hasil penelitiannya 

juga menunjukkan adanya hubungan yang positif antara iklim organisasi 

dengan psychological well being. 

Perasaan nyaman yang dirasakan oleh karyawan disuatu perusahaan 

bisa membuat karyawan bekerja secara optimal dan bertahan untuk bekerja 

diperusahaan tersebut. Perasaan nyaman dipengaruhi oleh iklim organisasi di 

perusahaan tersebut yang bisa diusahakan terbentuk atau mempertahankan 

yang sudah terbentuk dengan baik dalam suatu perusahaan seperti pemberian 

pengahargaan yang positif kepada karyawan, adanya hubungan positif 

dengan sesama karyawan, dan saling menghargai adanya perbedaan. Iklim 

organisasi merupakan faktor yang juga berpengaruh cukup besar terhadap 

employee engagement. Hal ini di buktikan dengan adanya penelitian yang 

dilakukan oleh (Dewi & Prasetyo, 2017) yang menunjukkan bahwa iklim 

organisasi memiliki hubungan yang positif dengan keterikatan kerja 

(employee engagement) sehingga semakin baik iklim organisasi dalam suatu 

perusahaan maka makin baik pula keterikatan kerja yang dimiliki oleh 

karyawan dalam penelitiannya ini juga menunjukkan sebesar 61.8% 

keterikatan kerja mampu di prediksi oleh iklim organisasi. Penelitian tersebut 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sianturi et al., 2019) yang 

juga menunjukkan adanya hubungan yang positif antara iklim organisasi 

dengan employee engagement.  

Dari pemaparan diatas mendeskripsikan pentingnya menjaga 

kesehatan mental pada masa pandemi COVID-19 khususnya untuk individu 



yang tetap bekerja ditengah pandemi yakni dengan mempertahankan atau 

menciptakan iklim organisasi yang baik dalam suatu perusahaan. Karena 

iklim organisasi memiliki pengaruh terhadap employee engagement yang 

sangat dibutuhkan ada pada karyawan terutama dalam kondisi pandemi. 

Selain itu, menjada kesehatan mental karyawan juga dengan memperhatikan 

psychological well-being yang dimiliki oleh karyawan. Karena hal ini juga 

berperan penting dalam terbentuknya employee engagement. Oleh karena itu 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara psychological 

well being dengan employee engagement, iklim organisasi dengan employee 

engagement serta hubungan iklim organisasi dengan employee engagement 

melalui psychological well-being. 

 

METODE PENELITIAN 

Sampel Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di tetapkan oleh 

peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 

2011). Populasi dalam penelitian adalah seluruh karyawan perusahaan yang 

bekerja di PT. Seribu satu alami. Jumlah populasi penelitian adalah 170 

karyawan. 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tesebut. Teknik sampling pada penelitian ini adalah random 

sampling. Menurut Sugiyono random sampling adalah pengambilan subjek 

penelitian yang terlibat penelitian dipilih secara acak tanpa memperhatikan 

strata yang ada dalam populasi itu sendiri (Sugiyono, 2011). Sehingga dalam 

penelitian ini, peneliti memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota 

populasi (karyawan) untuk dipilih menjadi sampel. Adapun teknik 

pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan rumus slovin. 

Jumlah populasi di PT. Seribu Satu Alami sebanyak 170 karyawan, sehingga 

sample yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 120 karyawan. 

 

Instrumen Penelitian 

Penelitian ini memiliki tiga variabel yakni employee engagement 

sebagai variabel terikat (dependent variable), psychological well-being 

sebagai variabel mediator dan iklim organisasi sebagai variabel bebas 



(independent variable). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan tiga skala yaitu skala employee engagement, skala 

psychological well-being, dan skala iklim organisasi. Skala tersebut 

berbentuk skala likert yang terdiri dari lima pilihan jawaban. Adapun untuk 

pemberian skor pada item favorable yakni Sangat setuju dengan skor 5, 

setuju dengan skor 4, Cukup setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 2 

dan sangat tidak setuju dengan skor 1. Untuk item unfavorable pemberian 

skornya yakni Sangat setuju dengan skor 1, setuju dengan skor 2, Cukup 

setuju dengan skor 3, tidak setuju dengan skor 4 dan sangat tidak setuju 

dengan skor 5. 

Untuk mengukur employee engagement peneliti menggunakan skala 

UWES (Utrecht Work Engagement Scale) yang telah diadaptasi oleh Titien 

(Titien, 2016) sebanyak 32 aitem pernyataan favorable. Skala tersebut 

dikembangkan berdasarkan teori dari Schaufeli, dkk (2002) yang terdiri dari 

aspek vigor, dedication, dan absorption. Untuk mengukur psychological 

well-being peneliti menggunakan Ryff’s Psychological well-being (PWB) 

skala yang kemudian diadaptasi oleh Merlyna (Revelia, 2019) sebanyak 42 

aitem. Skala tersebut dikembangkan berdasarkan aspek – aspek penerimaan 

diri, pertumbuhan pribadi, tujuan hidup, penguasaan lingkungan, 

kemandirian dan hubungan positif dengan orang lain (Ryff, 1989). Kemudian 

untuk mengukur iklim organisasi peneliti menggunakan skala iklim 

organisasi yang peneliti adaptasi dari skala Liwtwin dan Stringer yang di 

kembangkan oleh (Muchinsky, 1976). Jumlah aitem pada skala tersebut 

sebanyak 50.  Aspek – aspek yang digunakan dalam penelitian ini yakni 

struktur, standar-standar, tanggungjawab, dukungan, identitas, penghargaan, 

keakraban, konflik dan resiko. 

 

Prosedur Penelitian 

Penelitian dilakukan 31 Mei – 11 Juni 2021 dengan menggunakan 

kuesioner. Penelitian ini menggunakan uji coba terpakai yang berarti bahwa 

hasil uji coba langsung digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. 

Penggunakan skala uji coba terpakai ini berdasarkan pertimbangan bahwa 

skala yang dipakai alat ukur dianggap dapat mewakili setiap indikator dalam 

penelitian serta mempertimbangkan efektifitas dalam penelitian dikarenakan 

keterbatasan waktu penelitian baik dari subjek maupun dari peneliti. Dengan 



menggunakan uji coba terpakai ini peneliti tidak perlu membuang waktu, 

tenaga, dan biaya untuk keperluan uji coba semata. Selanjutnya, mengambil 

data jawaban responden dalam bentuk excel dan dilakukan analisis data 

menggunakan program Statistic Packages for Social Sciences (SPSS) for 

Windows 26.0. 

 

Teknik Analisis Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif sehingga untuk 

menganalisis data penelitian menggunakan analisis statistik. Dan untuk 

pengolahan data menggunakan alat bantu Statistic Packages for Social 

Sciences (SPSS) for Windows 26.0. Data responden yang sudah terkumpul, 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas ketiga skala penelitian. Dari hasil uji 

tersebut, untuk skala Employee Engagement didapatkan hasil 23 aitem valid, 

skala Psychological well being didapatkan 24 aitem dinyatakan valid serta 

skala iklim organisasi di dapatkan 27 aitem dinyatakan valid. Kemudian di 

analisis dengan melakukan uji asumsi yang meliputi uji normalitas dan uji 

linieritas. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pada penyebaran skala yang dilakukan oleh peneliti, dilakukan analisa 

terhadap dua skala penelitian. Berdasarkan hal tersebut diperoleh gambaran 

prosentase total nilai yang diperoleh dari seluruh responden dalam setiap 

variabelnya, antara lain sebagai berikut : 

 

Interval Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

Employee Engagement 

129 – 160 Tinggi 18 15% 

112 – 128 Sedang 95 79% 

111 Rendah 7 6% 

Psychological Well-Being 

146 – 175 Tinggi 23 19% 



119 – 145 Sedang 94 78% 

107 – 11 Rendah 3 3% 

Iklim Organisasi 

175 – 215 Tinggi 19 16% 

143 – 174 Sedang 85 71% 

133 – 142 Rendah 16 13% 

 

Uji Asumsi 

a) Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Statistik Df Sig. Keterangan 

0,156 120 0,000 Tidak Normal 

 

Pada Tabel kolmogorov-smirnov diatas, di ketahui nilai Asymp. Sig 

sebesar 0.000 dan lebih kecil dari 0.05. Artinya data tidak terdistribusi 

normal. Dengan demikian asumsi persyaratan uji normalitas tidak 

terpenuhi (0.000 < 0.05 

 

b) Uji Linieritas 

Variabel F Sig. Keterangan 

Employee Engagement – Psychological 

well-being 

1.174 0,267 Linier 

Employee Engagement – Iklim 

Organisasi 

0,883 0,665 Linier 

 

Hasil uji linieritas hubungan antara variabel employee engagement 

dengan psychological well-being diperoleh signifikansi sebesar 0.267 

(p>0.05). Artinya ada hubungan yang linier antara variabel employee 

engagement dengan psychological well-being. 

Hasil uji linieritas hubungan antara variabel employee engagement 

dengan iklim organisasi diperoleh signifikansi sebesar 0.665 (p>0.05). 

Artinya ada hubungan yang linier antara variabel employee engagement 

dengan iklim organisasi. 

 



 

Uji Hipotesis 

a) Uji Hipotesis Korelasi Psychological Well-Being dengan Employee 

Engagement 

Correlations Spearman's rho 

Variabel N 
Koefisien 

Korelasi 
Sig. (2-Tailed) 

Psychological well-being 

dengan Employee 

engagement 

120 0,241 0,008 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi 0,241 dengan p 

= 0,008 (p < 0,05). Angka koefisien korelasi yang ditunjukkan oleh 

korelasi antar variabel di atas menunjukan nilai yang positif. Artinya 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang ada 

pada penelitian ini bersifat searah. Dengan demikian hipotesis pertama 

penelitian ini dinyatakan diterima. 

 

b) Uji Hipotesis Korelasi Iklim Organisasi dengan Employee Engagement 

 

Correlations Spearman's rho 

Variabel N 
Koefisien 

Korelasi 

Sig. (2-

Tailed) 

Iklim Organisasi dengan 

Employee engagement 
120 0,276 0,002 

 

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai korelasi 0,276 dengan p 

= 0,002 (p < 0,05). Angka koefisien korelasi yang ditunjukkan oleh 

korelasi antar variabel di atas menunjukan nilai yang positif. Artinya 

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen yang ada 

pada penelitian ini bersifat searah. Dengan demikian hipotesis kedua 

penelitian ini dinyatakan diterima. 

 

 



c) Uji Hipotesis Korelasi Iklim Organisasi dengan Employee Engagement 

melalui Psychological Well-Being 

Untuk mengetahui korelasi iklim organisasi dengan employee 

engagement melalui psychological well-being, peneliti menggunakan 

Analisis jalur atau path analysis dengan bantuan SPPS (Statistical 

Package for the Social Science for Windows) versi 26.0 yang di ekstensi 

dengan Hayes SPSS Process Macro. Bootstrapping merupakan salah satu 

metode pengujian efek mediasi yang direkomendasikan untuk mengatasi 

masalah normalitas (Preacher & Hayes, 2004). Adapun hasil uji analisis 

nya sebagai berikut : 

 

Jalur Effect Se t p LLCI ULCI 

Total Effect (X on Y) 0,1498 0,0493 3,0399 0,0029 0,0522 0,2473 

Direct (X on Y) 0,0889 0,0781 1,1372 0,2578 -0,0659 0,2436 

 

 

Berdasarkan output tersebut menunjukkan koefisien tidak langsung 

sebesar 0,0609. Interval kepercayaan (Confidence Interval / CI) dari hasil 

bootstrap tertulis BootLLCI (lower level for CI) adalah -0,0311 dan 

BootULCI (upper level for CI) adalah 0,1575. Rentang BootLLCI dan 

BootULCI mencakup nilai nol (0) maka dapat disimpulkan tidak terjadi 

efek mediasi. Effect size dapat dilihat dari koefisien terstandar efek tidak 

langsung X ke Y yakni sebesar 0,1096. Dari hasil tersebut nilai efek tidak 

langsung tidak terstandart bootstrap sebesar 0,0609. Dan interval 

kepercayaan (CI) 95% berkisar antara -0,0587 sampai 0,2783. Nol 

termasuk dalam rentang interval kepercayaan 95%, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa tidak terdapat efek tidak langsung iklim organisasi 

terhadap employee engagement melalui psychological well-being. 

Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan bantuan program SPPS 

(Statistical Package for the Social Science for Windows) versi 26.0 yang 

di ekstensi dengan Hayes SPSS Process Macro, menunjukkan bahwa tidak 

Jalur Effect BootSE BootLLCI BootULCI 

Indirect (X on Y) 0,0609 0,0474 -0.0311 0,1575 

Parsial Indirect 0,0070 0,0053 -0,0038 0,0173 

Effect Size 0,1096 0,0846 -0,0587 0,2783 



ada peran mediasi antara hubungan variabel X ke variabel Y. Sehingga 

hipotesis ketiga dalam penelitian ini dinyatakan ditolak. 

 

Pembahasan 

Hipotesis pertama penelitian ini yakni adanya hubungan positif dan 

signifikan antara psychological well being dengan employee engagement 

menunjukkan karyawan yang memiliki psychological well being yang tinggi 

yang ditandai dengan adanya sikap positif terhadap diri sendiri, mampu 

menjalin hubungan yang positif dengan orang lain, memiliki kemandirian 

dalam menentukan diri sendiri, kemampuan mengatur lingkungannya, 

memiliki tujuan hidup serta mampu mengembangkan segala potensi yang ada 

dalam diri maka akan memiliki employee engagement yang tinggi juga, 

demikian sebaliknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Paramitta, dkk dimana hasil penelitiannya juga menunjukkan juga adanya 

hubungan positif antara psychological well being dengan work engagement 

(Paramitta et al., 2020).  

Ketika seorang karyawan memikili sikap positif terhadap diri sendiri 

maka individu tersebut akan dengan mudah menjalin hubungan yang hangat 

dengan rekan kerjanya. Hubungan yang hangat, penuh keakraban dan saling 

mendukung dalam hal positif akan memunculkan empati antar keduanya. 

Kondisi demikian apabila terjadi di tempat kerja akan menjadi suatu kondisi 

yang menyenangkan pada individu yang bekerja sehingga hal tersebut akan 

menambah semangat seorang karyawan dalam bekerja sehingga karyawan 

bisa bekerja secara optimal dan karyawan memiliki ketahanan kerja yang 

tinggi walaupun banyak kesulitan dalam pekerjaannya. Hal ini juga sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Simanullang dimana dalam 

penelitiannya juga menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis memiliki 

sumbangan efektif sebesar 57,6% pada keterikatan kerja, dan sebasar 42,4% 

merupakan faktor lain (Simanullang & Ratnaningsih, 2019). 

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah adanya hubungan positif dan 

signifikan antara iklim organisasi dengan employee engagement. Hal ini   

menunjukkan suatu perusahaan yang memiliki iklim organisasi yang baik 

yang ditandai dengan adanya pemahaman karyawan tentang aturan, tujuan 

dan target perusahaan, kemampuan individu dalam mengambil keputusan, 

adanya saling mendukung antar karyawan disertai penghargaan positif, 



adanya rasa bangga karyawan bekerja di perusahaan, terjalinnya hubungan 

antara sesama rekan kerja, saling menghargai adanya perbedaan pendapat 

serta karyawan yang sadar resiko maka akan memiliki employee engagement 

yang tinggi juga, demikian sebaliknya. 

Iklim organisasi yang kondusif yakni adanya saling support sesama 

karyawan juga menjadi faktor terbentuknya atau merawat employee 

engagement karyawan dalam perusahaan. Saling memberikan support positif 

dengan sesama rekan kerja seorang individu akan merasa bermanfaat karena 

support positif mampu meningkatkan semangat karyawan dalam bekerja 

secara optimal yang sesuai dengan tujuan dan target perusahaan. Ketika 

karyawan bisa bekerja secara maka hasil kerjanya pun juga akan optimal, 

efektif dan efisien dan hasilnya pun akan bagus dan di senangi oleh pihak 

perusahaan. Perusahaan yang memberikan support positif dengan 

pmemberikan penghargaan atas kinerja karyawan yang baik juga akan 

menambah semangat karyawannya dalam bekerja. Karyawan yang 

mendapatkan pengahargaan positif tersebut dari perusahaan akan merasa 

bangga dan terus memberikan kinerja terbaik. Dan karyawan yang belum 

mendapat penghargaaan akan termotivasi untuk unjuk memberikan kerja 

terbaiknya supaya mendapat penghargaan dari perusaahaan. Kondisi 

demikian sangat berpeluang untuk saling memberikan dukungan positif untuk 

memberikan kinerja terbaiknya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan Silaen yang menjelaskan bahwa iklim organisasi dan modal 

psikologis masing-masing merupakan faktor yang berpengaruh signifikan 

terhadap keterikatan kerja dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan 

terhadap keterikatan kerja (Silaen, 2019). 

Namun hipotesis iklim organisasi terhadap employee engagement 

melalui psychological well-being yang merupakan hipotesis dalam penelitian 

ini dinyatakan ditolak. Hal ini berarti bahwasan pengaruh iklim organisasi 

terhadap employee engagement memiliki pengaruh secara langsung yang 

diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh wiratama yang 

menyebutkan bahwa iklim organisasi memberikan sumbangan sebesar 61 % 

terhadap keterikatan kerja, ini mengindikasikan bahwa iklim organisasi 

berpengaruh dalam meningkatkan keterikatan kerja (Wiratama, 2018).  

Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni data yang tidak berdistribusi 

normal. Hal ini diketahui dari banyaknya data yang memiliki nilai ekstrem. 



Banyak hal yang menyebabkan data tidak terdistribusi secara normal seperti 

responden tidak menjawab kuesioner secara tepat yang disebabkan oleh 

ketika melakukan pengisian responden dalam kondisi lelah bekerja sehingga 

tidak fokus dalam melakukan pengisian, banyaknya aitem di kuesioner yang 

bisa membuat responden jenuh dalam menjawab dan kurang tepat dalam 

menjatuhkan jawaban, adanya pemilihan kata di kuesioner yang cukup rumit 

yang akhirnya menjadi bias. Sehingga peneliti selanjutnya bisa melakukan 

sedikit modifikasi kalimat apabila ingin melakukan penelitian dengan tema 

yang sama dan menggunakan kuesioner dalam penelitian ini. 

Demikian deskripsi tentang peran psychological well-being dan iklim 

organisasi yang memiliki peran yang sangat penting terhadap terbentuknya 

employee engagement. Sehingga apabila ingin membentuk atau 

mempertahankan employee engagement karyawan perlu memperhatikan 

psychological well-being dan iklim organisai. Karena dalam menghadapi 

pandemi COVID-19 ini memang sangat diperlukan employee engagement 

sehingga nantinya segala pekerjaan bisa dikerjakan dengan lancar dan 

mudah. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peran yang sangat penting 

psychological well-being dan iklim organisasi terhadap employee 

engagement. Seseorang yang memiliki Psychological well-being akan dengan 

mudah menciptakan suatu iklim kerja yang menyenangkan sehingga 

karyawan yang bekerja didalamnya bisa dengan mudah terbentuk engaed 

terhadap perusahaan dan pekerjaannya. 

Hipotesis pertama penelitian ini yakni ada hubungan positif antara 

psychological well being dengan employee engagement dinyatakan diterima. 

Hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang karyawan memiliki psychological 

well-being tinggi maka akan memiliki employee engagement yang tinggi 

juga, dan sebaliknya. Selanjutnya hipotesis kedua yang menyatakan Ada 

hubungan positif antara iklim organisasi dengan employee engagement juga 

diterima. Hal ini berarti apabila suatu perusahaan memiliki iklim organisasi 



yang baik maka persepsi karyawan tentang iklim organisasi di perusahaan 

tersebut juga akan baik dan karyawan di perusahaan tersebut juga akan 

memiliki employee engagement yang tinggi pula. Pada penelitian ini, 

memiliki data yang tidak terdistribusi secara normal sehingga penelitian 

menggunakan bootstrapping dalam melakukan pengujian hipotesis yang 

ketiga. Untuk hipotesis yang ketiga yang menyebutkan ada pengaruh iklim 

organisasi terhadap employee engagement melalui psychological well being 

dinyatakan di tolak. Hal ini dikarenakan tidak ada peran mediasi antara 

hubungan iklim organisai dengan employee engagement. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka 

saran yang dapat peneliti berikan antara lain : 

1. Bagi karyawan, bekerja dalam kondisi pandemi COVID-19 ini memang 

sebuah keputusan yang tidak mudah untuk diambil, banyak konsekuensi-

konsekuensi logis yang harus dipikirkan dan dipertanggungjawabkan. 

Senantiasa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ditempat kerja atau 

diluar rumah yang dihimbau oleh pemerintah sampai pandemi ini 

berakhir adalah upaya menjaga kesehatan diri dan keluarga dirumah. 

Sehingga ketika upaya keamanan sudah terlaksana optimal maka 

psychological well-being dan employee engagement yang dimiliki 

karyawan diharapkan bisa terjaga. 

2. Bagi perusahaan / organisasi, dalam kondisi pandemi COVID-19 

employee engagement sangatlah penting untuk dimiliki oleh karyawan 

untuk menjaga produktivtas kerja minimal sama antara sebelum dan 

ketika pandemi. Karena bekerja pada masa pendemi memiliki 

tanggungjawab baru untuk mematuhi protokol kesehatan supaya tidak 

tertular virus COVID-19 sehingga perlu adanya upaya dari perusahaan 

untuk mempertahankan employee engagement yang sudah terbentuk atau 

meningkatkannya yakni bisa dengan memberikan penghargaan kepada 

karyawan yang sudah bersedia bekerja dan memenuhi target perusahaan. 

Selain itu, memberikan kesempatan untuk karyawan mengembangkan 

diri dengan adanya training dan konseling dari perusahaan juga akan 

sangat membantu dalam pembentukan atau mempertahankan employee 

engagement yang dimiliki oleh karyawan.  



3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini melakukan analisis uji hipotesis 

yang tidak mensyaratkan data terdistribusi secara normal yakni dengan 

bootstrapping. Sehingga, adanya kesimpulan dari uji hipotesis ketiga 

pada penelitian ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai 

konsekuensi yang menyertainya. Peneliti selanjutnya juga disarankan 

untuk melakukan penelitian mengenai employee engagement, 

psychological well-being, serta iklim organisasi untuk perusahaan dan 

subjek penelitian yang melakukan work from home yang di 

kombinasikan dengan variabel-variabel yang lain. Sehingga akan lebih 

memperkaya penelitian pada masa pandemi COVID-19 ini. 
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