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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini didasarkan pada penelitian terdahulu dari variabel 

Pelatihan, Keterikatan Karyawan, Lingkungan Kerja, Kinerja Karyawan dan 

Kepuasan Kerja. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang pernah 

dilakukan oleh peneliti sebelumya. 

2.1.1. Penelitian pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

1. Pangarso dan Mulyaningsih (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Pangarso dan Mulyaningsih 

pada tahun 2014 yang berjudul Effect of Training on Employee 

Performance at Electronics State Owned Company in Bandung 

menggunakan metode kuantitatif yang memiliki tujuan untuk 

meneliti pengaruh pelatihan terhadap kinerja yang dilakukan di 

Perusahaan Elektronik di Bandung. Sampel penelitian ini 

berjumlah 45 orang dalam teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampling jenuh. Varibel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah Pelatihan (X1) dan Kinerja 

Karyawan (Y). 

Pengolahan data penelitian ini menggunakan pengujian 

hipotesis, dan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan 

perangkat lunak SPSS versi 20.0 untuk Windows. Hasil dari 
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penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial pelatihan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Nasution dan Lesmana (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Lesmana pada 

tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Disiplin dan Pelatihan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Hermes Realty Indonesia 

dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang 

bertujuan untuk menganalisis pengaruh disiplin da pelatihan 

terhadap kinerja karyawan PT Hermes Realty Indonesia. 

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Hermes 

Realty Indonesia yang berjumlah 83 orang. Sampel yang 

digunakan adalah sampel jenuh sehingga responden yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang 

berjumlah 83 orang. Variabel yang digunakan yaitu disiplin 

(X1) dan pelatihan (X2), dan kinerja karyawan sebagai variabel 

Y. 

Dalam mengolah data digunakan alat bantu analisis yaitu 

SPSS 21 (Statistical Product and Service Solution) for 

Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan 

disiplin kerja dan pelatihan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Hermes Realty 

Indonesia. 
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3. Sultana, Irum, Ahmad dan Mehmood (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Sultana. et al. pada tahun 

2012 yang berjudul The Impact of Training on Employee 

Performance: A Study of Telecommunication Sector in 

Pakistan memiliki tujuan untuk menemukan dampak pelatihan 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan dengan 

menyebar kuesioner sebanyak 360 kepada karyawan dari 5 

perusahaan telekomunikasi. Varibael yang digunakan yaitu 

Pelatihan (X1) dan Kinerja Karyawan (Y). 

Hipotesis penelitian telah diuji dengan menggunakan teknik 

statistik melalui SPSS 12.0. Pengelolaan data dilakukan dengan 

melalui analisis regresi dan pearson correlation. Hasil 

penelitian ini menunjukan pelatihan memiliki pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan dari perusahaa-perusahaan 

telekomunikasi di Pakistan. 

4. Anitha dan Kumar (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Anitha dan Kumar pada 

tahun 2016 dengan judul A Study on The Impact of Training on 

Employee Performance in Private Insurance Sector, 

Coimbatore District memiliki tujuan untuk meneliti tentang 

pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini 
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menggunakan sampel sebanyak 75 orang karyawan dari 

perusahan sektor asuransi di Coimbatore District. Metode 

pengambilan sampel yang digunakan untuk penelitian ini 

adalah metode random sampling. Data yang dikumpulkan 

dianalisis melalui uji-t, Chi Square. Variabel yang digunakan 

yaitu pelatihan (X1) dan kinerja karyawan (Y). 

Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat 

peningkatan signifikan dari kinerja karyawan setelah dilakukan 

pelatihan kepada para karyawan. Sehingga kesimpulannya ada 

pengaruh signifikan dari pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

2.1.2. Penelitian pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap Kinerja 

Karyawan 

1. Nazir dan Islam (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Nazir dan Islam pada tahun 

2017 yang berjudul Enhancing organizational commitment and 

employee performance through employee engagement memiliki 

tujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi dukungan 

organisasi, Keterikatan Karyawan, kinerja karyawan dan 

komitmen afektif dalam konteks pendidikan tinggi di India. 

Responden dari penelitian ini adalah karyawan dari berbagai 

departemen yang bekerja pada posisi yang berbeda seperti staf 

administrasi, fakultas, staf olahraga dan insinyur TI. Dari 600 

kuesioner terdistribusi, 410 kuesioner diisi kembali. Variabel 
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yang digunakan yaitu komitmen organisasi (X1), kinerja 

karyawan (X2) dan Keterikatan Karyawan (Y). 

Analisis data awal dilakukan terlebih dahulu, dimana 

akurasi data, outlier, normalitas, nilai-nilai yang hilang dan 

multi-collinearity dari semua variabel diperiksa. Selanjutnya, 

analisis faktor konfirmatori menggunakan AMOS 20 

dijalankan untuk memeriksa karakteristik psikometrik dari 

skala yang digunakan dengan menguji validitas konvergen dan 

diskriminan. Akhirnya, pemodelan persamaan struktural 

digunakan untuk menguji model yang diusulkan dan menilai 

hubungan yang diusulkan antara konstruk penelitian ini. Hasil 

dari penelitian ini adalah Keterikatan Karyawan memiliki 

hubungan positif terhadap kinerja karyawan. 

2. Anitha (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Anitha pada tahun 2017 

yang berjudul Determinants of Employee Engagement and 

Their Impact on Employee Performance memiliki tujuan untuk 

mengetahui dampak dari Keterikatan Karyawan terhadap 

kinerja karyawan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah karyawan dari tingkat manajerial menengah dan tingkat 

manajerial rendah dari organisasi berskala kecil yang terdaftar 

dalam asosiasi industri kecil di Kabupaten Coimbatore, 

sebanyak 700 kuesioner dibagikan dan 383 tanggapan valid 
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dikumpulkan. Variabel yang digunakan yaitu Keterikatan 

Karyawan (X1) dan kinerja karyawan (Y). 

Dalam mengolah data digunakan alat bantu analisis yaitu 

PLS (Partial Least Square). Hasil dari penelitian ini adalah 

Keterikatan Karyawan memiliki pengaruh yang signifikan 

dalam kinerja karyawan. 

3. Meswantari dan Awaludin (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Meswantari dan Awaludin 

pada tahun 2018 yang berjudul Determinant of Employee 

Engagement and its Implications on Employee Performance 

memiliki tujuan untuk menganalisis dan membuktikan secara 

parsial atau simultan pengaruh kepemimpinan 

transformasional, penempatan karyawan, kompetensi dan 

Keterikatan Karyawan terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan konstruksi dan bangunan di DKI Jakarta. Metode 

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kuantitatif deskriptif dengan pendekatan kausal dari ukuran 

sampel 237 responden. Variabel yang digunakan yaitu 

Keterikatan Karyawan (X1) dan kinerja karyawan (Y). 

Metode analisis data yang digunakan adalah Structural 

Equation Modeling melalui Lisrel Program. Hasil dari 

penelitian ini bahwa variabel kepemimpinan transformasional, 

penempatan, kompetensi, dan Keterikatan Karyawan memiliki 
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pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja baik 

secara parsial maupun simultan. 

4. Lewiuci dan Mustamu (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Lewiuci dan Mustamu pada 

tahun 2016 dengan judul Pengaruh Employee Engagement 

terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Keluarga Produsen 

Senapan Angin, memiliki tujuan untuk mengetahui apakah 

terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Keterikatan 

Karyawan yang terbagi menjadi 3 dimensi yaitu vigor, dedication 

dan absorption terhadap kinerja karyawan. Penelitian dilakukan 

dengan menyebarkan kuesioner pada 80 karyawan. Analisis data 

menggunakan analisa regresi linier berganda dengan alat uji 

SPSS versi 22.0. Variabel yang digunakan yaitu Keterikatan 

Karyawan (X1) dan kinerja karyawan (Y). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa vigor, dedication 

dan absorption secara parsial maupun simultan memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2.1.3. Penelitian pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan 

1. Indrasari (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Indrasari pada tahun 2017 

yang berjudul The Effect of Organizational Culture, 

Environmental Work, Leadership Style on Job Satisfaction and 
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Its Impact of Teaching in State Community Academy 

Bojonegoro memiliki tujuan untuk menilai pengaruh budaya 

organisasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja dosen serta untuk menganalisis pengaruh 

budaya organisasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja dosen. Penelitian ini mengambil 64 sampel 

melalui metode sensus, dan data dikumpulkan melalui 

kuesioner dalam bentuk skala penelitian Likert. Variabel yang 

digunakan yaitu Budaya Organisasi (X1), Lingkungan Kerja 

(X2), Gaya Kepemimpinan (X3), Kinerja (Y) dan Kepuasan 

Kerja (Z). 

Hasil dari penelitian ini adalah budaya organisasi, 

lingkungan kerja, gaya kepemimpinan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja dosen Perguruan Tinggi 

Negeri Bojonegoro Community Community. Serta budaya 

organisasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, kepuasan 

kerja dan pengaruh positif signifikan kinerja dosen Perguruan 

Tinggi Negeri Bojonegoro. 

2. Riyanto, Sutrisno dan Ali (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto. et al. pada tahun 

2017 yang berjudul The Impact of Working Motivation and 

Working Environment on Employees Performance in Indonesia 

Stock Exchange memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh 
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motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di BEI, untuk 

mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di BEI dan untuk mengetahui pengaruh motivasi 

kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di BEI. 

Desain penelitian adalah deskriptif dan verifikatif dengan 

metode survei. Populasi semua karyawan BEI di Jakarta. 

Teknik pengambilan sampel berdasarkan perhitungan Slovin 

menemukan 150 responden dengan probability sampling 

dengan tipe simple random sampling. Data dianalisis 

menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel yang 

digunakan adalah Motivasi Kerja (X1), Lingkungan Kerja (X2) 

dan Kinerja Karyawan (Y). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

simultan terhadap motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Motivasi kerja dan lingkungan kerja secara 

parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Juliarti dan Sudja (2018) 

Penelitian yang dilakukan oleh Juliarti dan Sudja pada 

tahun 2018 yang berjudul Effect of Compensation and Work 

Environment on Employee Performance with Employee Job 

Satisfaction as an Intervening Variable memiliki tujuan untuk 

menguji pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel 
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intervening. Total populasi dalam penelitian ini berjumlah 65 

orang, yang merupakan karyawan PT. PAG. Jumlah populasi 

keseluruhan 65 orang diambil sebagai responden. Metode ini 

disebut dengan metode sampling jenuh atau sensus. Variabel 

yang digunakan adalah kompensasi (X1), lingkungan kerja 

(X2), kinerja karyawan (Y) dan kepuasan kerja (Z). 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan 

Partial Least Squares (PLS). Hasil dari penelitian ini 

membuktikan kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan. Lingkungan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Kompensasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan kepuasan 

kerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

4. Chaudhry, Musthaque, Jareko, Mahesar dan Ghani (2017) 

Penelitian yang dilakukan oleh Chaudhry, et al. pada tahun 

2017 dengan judul Impact of working environment and training 

& development on organization performance through 

mediating role of employee engagement and satisfaction, 

memiliki tujuan untuk mengetahui dampak lingkungan kerja, 

pelatihan dan pengembangan karir terhadap Keterikatan 
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Karyawan, kepuasan dan kinerja organisasi serta untuk 

mengetahui dampak Keterikatan Karyawan dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan deduktif dengan desain penelitian crosssectional 

dan instrumen survei penyelesaian diri. Pendekatan ini telah 

digunakan untuk mengumpulkan data dari 300 responden. 

Teknik Structing Equation Modeling (SEM) digunakan untuk 

analisis dan menghasilkan hasil.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja, 

employee engagement, kepuasan kerja memiliki hubungan 

yang kuat dengan kinerja organisasi. Penelitian ini juga 

mendukung gagasan bahwa ketika lingkungan kerja yang baik 

diberikan kepada karyawan di organisasi, karyawan tidak 

hanya senang tetapi tetap di sana dan bekerja untuk kemajuan 

dari organisasi. Employee engagement dan kepuasan 

memainkan peran mediasi antara lingkungan kerja, pelatihan 

dan pengembangan dan kinerja organisasi 

2.1.4. Penelitian pengaruh Pelatihan terhadap Kepuasan Kerja 

1. Hanaysha dan Tahir (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanaysha dan Tahir pada 

tahun 2015 yang berjudul Examining the Effects of Employee 

Empowerment, Teamwork and Employee Training on Job 

Satisfaction memiliki tujuan untuk menguji pengaruh 
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Keterikatan Karyawan, kerja tim dan pelatihan karyawan pada 

kepuasan kerja di sektor Pendidikan. Data dikumpulkan dari 

242 karyawan universitas negeri di Malaysia utara 

menggunakan survei online. Data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan pemodelan persamaan struktural pada AMOS. 

Varibel yang digunakan pemberdayaan karyawan (X1), kerja 

sama tim (X2), pelatihan karyawan (X3) dan kepuasan kerja 

(Y). 

Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan karyawan 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Kerja tim 

juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Selanjutnya, pelatihan juga memiliki pengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja. 

2. Vasudevan (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Vasudevan pada tahun 2015 

yang berjudul Examining the Relationship of Training on Job 

Satisfaction and Organizational Effectiveness memiliki tujuan 

untuk mengetahui pengaruh pelatihan terhadap kepuasan kerja 

dan kinerja karyawan. 180 responden dipilih untuk penelitian 

ini. Varibel yang digunakan yaitu pelatihan (X1), kepuasan 

kerja (Y) 

Data dari kuesioner dianalisis menggunakan perangkat 

lunak SPSS versi 20.0. Teknik yang digunakan dalam 
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mempelajari data termasuk statistik deskriptif, analisis 

reliabilitas, analisis korelasi, dan analisis regresi. Hasil dari 

penelitian ini menunjukan pelatihan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

3. Basir dan Wahjono (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Basir dan Wahjono pada 

tahun 2014 yang berjudul The effectiveness of Training 

Towards Job Satisfaction With Job Performance as Mediating 

Vatiable at Agricultural Agency at Malaysia memiliki tujuan 

untuk mengetahui efektivitas pelatihan terhadap kepuasan kerja 

dengan kinerja pekerjaan sebagai variabel mediasi. Dari 310 

kuesioner yang dibagikan, 220 kuesioner berhasil diselesaikan 

dan dikembalikan. Variabel yang digunakan yaitu pelatihan 

(X1), kepuasan kerja (X2) dan performa kerja (Z). 

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). Respons 

dan informasi yang dikumpulkan dari survei akan diuji 

menggunakan teknik statistik seperti distribusi frekuensi dan 

statistik deskriptif, analisis korelasi dengan menggunakan uji 

reliabilitas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja dipengaruhi oleh pelatihan secara langsung atau 

melalui kinerja. 
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2.1.5. Penelitian pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap 

Kepuasan Kerja 

1. Madan dan Srivastava (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Madan dan Srivastava pada 

tahun 2015 dengan judul Employee Engagement, Job 

Satisfaction & Demographic Relationship: An Empirical Study 

of Private Sector Bank Managers memiliki tujuan untuk 

mengetahui Keterikatan Karyawan, kepuasan kerja dan 

hubungan demografis pada Studi Empiris Manajer Bank Sektor 

Swasta. Dari 100 kuesioner yang dibagikan, 88 kuesioner 

kembali dan dapat digunakan. Penelitian ini dilakukan kepada 

88 Manajer yang merupakan perwakilan dari 4 bank sektor 

swasta di Delhi. Variabel yang digunakan yaitu Keterikatan 

Karyawan (X1) dan kepuasan kerja (Y). 

Metode analisis yang digunakan diantaranya statistik 

deskriptif, one-way anova, independen t-test dan analisis 

regresi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa 

Keterikatan Karyawan memiliki dampak yang signifikan 

terhadap kepuasan kerja. 

2. Lu Lu, Chieh Lu, Gursoy dan Neale (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Lu Lu. et al. pada tahun 

2016 dengan judul Work engagement, job satisfaction, and 

turnover intentions:  A comparison between supervisors and 
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line-level employees memiliki tujuan untuk mengetahui 

pengaruh posisi karyawan (supervisor level karyawan) pada 

variabel terkait pekerjaan (misal manajemen kerja, kepuasan 

kerja, dan pengembalian intensi). Variabel yang digunakan 

yaitu keterlibatan kerja (X1), kepuasan kerja (X2) dan intensi 

turnover sebagai X3. 

Metode analisis yang digunakan yaitu one-way ancova, 

analisis regresi hierarkis dilakukan untuk menguji peran 

moderasi posisi karyawan pada hubungan antara variabel-

variabel tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah pengawas 

memiliki keterikatan kerja yang jauh lebih tinggi dan niat 

turnover yang lebih rendah daripada karyawan tingkat tinggi, 

sedangkan kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan. 

Komposisi karyawan secara signifikan memoderasi hubungan 

antara absorpsi dan kepuasan kerja, dan hubungan antara 

keterikatan dan kepuasan. 

3. Andrew dan Sofian (2012) 

Penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Sofian pada 

tahun 2012 dengan judul Individual Factors and Work 

Outcomes of Employee Engagement memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh faktor individu keterikatan karyawan 

pada hasil kerja menggunakan langkah-langkah keterikatan 

karyawan (keterikatan pekerjaan dan keterikatan organisasi) 
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sebagai variabel mediasi. Penelitian ini dilakukan pada 104 

petugas HR yang bekerja di Inland Revenue Board of 

Malaysia. 

Mean, standar deviasi, uji-t dan regresi berganda digunakan 

untuk analisis data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan 

bahwa Keterikatan Karyawan mempunyai hubungan yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

OCB (organizational citizenship behavior). 

2.1.6. Penelitian pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan 

Kerja 

1. Raziq dan Maulabakhsh (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Raziq dan Maulabakhsh 

pada tahun 2015 dengan judul Impact of Working Environment 

on Job Satisfaction memiliki tujuan untuk menganalisis 

dampak lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data 

dikumpulkan melalui kuesioner. Populasi atau target terdiri dari 

lembaga pendidikan, sektor perbankan dan industri 

telekomunikasi yang beroperasi di Kota Quetta, Pakistan. 

Sample random sampling digunakan untuk pengumpulan data 

dari 210 karyawan. Variabel yang digunakan yaitu lingkungan 

kerja (X1) dan kepuasan kerja sebagai Y. 
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Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS). Hasil dari 

penelitian ini adalah lingkungan kerja signifikan 

mempengaruhi kepuasan kerja. 

 

 

2. Pawirosumarto, Sarjana dan Gunawan (2016) 

Penelitian yang dilakukan oleh Pawirosumarto, et al. pada 

tahun 2016 dengan judul The effect of work environment, 

leadership style, and organizational culture towards job 

satisfaction and its implication towards employee performance 

in Parador Hotels and Resorts, Indonesia memiliki tujuan untuk 

mengetahui pengaruh lingkungan kerja, gaya kepemimpinan dan 

budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan implikasinya 

terhadap kinerja karyawan. Populasi penelitian adalah seluruh 

642 karyawan di Parador Hotels and Resorts, Indonesia, 

kemudian diambil 200 pekerja sebagai sampel, namun dari 200 

sampel hanya 179 kesioner yang kembali untuk dianalisis. 

Sampel stratified proporsional digunakan untuk teknik 

sampling, dan elemen sampel ditentukan dengan metode 

sampling kebetulan. Variabel yang digunakan yaitu lingkungan 

kerja (X1), gaya kepemimpinan (X2), budaya organisasi (X3), 

kepuasan kerja (Y) dan kinerja karyawan sebagai Z. 
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Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriptif dan SEM- Partial Least Square dengan Paket 

Statistik IBM untuk Ilmu Sosial (IBM SPSS) Statistik 22,0 

perangkat lunak dan program WarpPLS 3.0.  Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja, gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

dan signifikan terhadap kepuasan kerja, tetapi hanya gaya 

kepemimpinan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja tidak memberikan 

pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan 

dan bukan merupakan variabel mediasi. 

3. Pitaloka dan Sofia (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Sofia pada 

tahun 2014 dengan judul The Affect of Work Environment, Job 

Satisfaction, Organization Commitment on OCB Of Internal 

Auditors memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh dari 

lingkungan kerja pada kepuasan kerja, komitmen dan OCB 

(Organization Citizenship Behavior). Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuanttatif dengan menyebarkan 

kuesioner pada 162 responden secara langsung dan beberapa 

menggunakan email. Variabel yang digunakan yaitu lingkungan 

kerja (X1), kepuasan kerja (X2), komitmen organisasi (X3) dan 

Organization Citizenship Behavior (OCB) sebagai Y. 
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Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan 

path analysis. Hasil penelitian ini adalah lingkungan kerja 

berpengaruh positif pada kepuasan kerja, komitmen dan 

Organization Citizenship Behavior (OCB). 

 

2.1.7. Penelitian pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan 

1. Wening dan Choerudin (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Wening dan Choerudin 

pada tahun 2015 dengan judul The Influence of Religiosity 

towards Organizational Commitment, Job Satisfacton and 

Personal Performance memiliki tujuan untuk menguji 

pengaruh religiuitas meliputi keyakinan, komitmen dan 

dimensi perilaku terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja 

dan kinerja karyawan. Penelitian ini dilakukan pada staf 

kependidikan (dosen) universitas negeri dan swasta di 

Yogyakarta, Indonesia. Jumlah sampel penelitian adalah 100 

staf Pendidikan. 

Metode penelitian tersebut menggunakan SEM. Hasil dari 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja terhadap 

pekerjaan dipengaruhi oleh kepuasan kerja pada pekerjaan. 

2. Berliana, Siregar dan Gustian (2018) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Berliana, et al. pada tahun 

2018 dengan judul The Model of Job Satisfaction and 

Employee Performance memiliki tujuan untuk menentukan dan 

menganalisis kompensasi untuk remunerasi, kepuasan kerja, 

kinerja, pengaruh kompensasi remunerasi dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja PT. Karyawan ABC, baik secara simultan 

maupun sebagian. Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah survey deskriptif dan survey explanatory, 

unit analisis dalam penelitian ini adalah staf di PT. Lingkungan 

ABC dengan sampel 50 orang. Variabel yang digunakan yaitu 

kepuasan kerja (X1) dan kinerja karyawan (X2) 

Data yang diperoleh kemudian di analysis menggunakan 

analisis jalur dan perangkat lunak yang digunakan adalah rilis 

SPSS 12. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa kompensasi 

remunerasi yang diberikan dianggap cukup tepat, kepuasan 

kerja dianggap puas, kinerja karyawan dianggap tinggi, 

kompensasi remunerasi berpengaruh pada kepuasan kerja, dan 

kompensasi remunerasi dan kepuasan kerja memiliki 

berpengaruh pada kinerja karyawan antara kompensasi 

remunerasi dan kepuasan kinerja karyawan mempengaruhi 

kinerja, ternyata kompensasi remunerasi memiliki pengaruh 

dominan. Karena kompensasi remunerasi memiliki pengaruh 

dominan pada kinerja daripada kepuasan kerja, disarankan 
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untuk memberikan kompensasi remunerasi yang sesuai dengan 

meningkatkan manfaat lainnya, sehingga karyawan dapat 

bekerja lebih profesional.  

3. Siengthai dan Pila-Ngarm (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Siengthai dan Pila- Ngarm 

pada tahun 2015 dengan judul the interaction effect of job 

redesign and job satisfaction on employee performance 

memiliki tujuan untuk menguji pengaruh desain ulang 

pekerjaan serta efek interaksi dari desain ulang pekerjaan dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian 

kualitatif digunakan yaitu, wawancara mendalam, untuk 

memvalidasi kuesioner yang dimodifikasi berdasarkan 

instrumen survei diagnostik pekerjaan yang sudah mapan. 

Survei kuesioner berskala besar dilakukan pada tahun 2012 

dengan menggunakan industri perhotelan dan resor dan industri 

perbankan di Thailand sebagai lokasi penelitian. Analisis 

regresi berganda digunakan untuk menganalisis data survei 

yang diperoleh dari 295 manajer responden sampel. 

Hasil penelitian ditemukan bahwa desain ulang pekerjaan 

secara signifikan dan berbanding terbalik dengan kinerja 

karyawan. Sementara itu kepuasan kerja ditemukan 

berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja karyawan. 

Selain itu, efek interaksi antara desain ulang pekerjaan dan 
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kepuasan kerja ditemukan berhubungan positif dan signifikan 

dengan kinerja karyawan. 

4. Amin (2015) 

Penelitian yang dilakukan oleh Amin pada tahun 2015 

dengan judul Relationship between Job Satisfaction, Working 

Conditions, Motivation of Teachers to Teach and Job 

Performance of Teachers in MTs, Serang, Banten memiliki 

tujuan untuk menyelidiki dan menganalisis hubungan antara 

kepuasan kerja, kondisi kerja, motivasi guru untuk mengajar 

dan prestasi kerja guru di madrasah. Sampel penelitian ini 

adalah 100 guru menggunakan teknik pengambilan sampel 

acak untuk seluruh populasi. Pengumpulan data penelitian 

dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian berupa 

kuesioner dengan skala likert. Metode penelitian adalah metode 

kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, analisis data 

penelitian menggunakan statistik deskriptif dan statistik 

inferensial. Variabel yang digunakan yaitu kepuasan kerja (X1), 

kondisi kerja (X2), motivasi (X3) dan prestasi kerja (Y). 

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada hubungan positif 

antara kepuasan kerja dan kinerja guru. Ada hubungan positif 

antara kondisi kerja guru dengan kinerja guru. Ada hubungan 

antara motivasi guru untuk mengajar dengan kinerja guru. Ada 

hubungan antara kepuasan kerja dengan motivasi guru untuk 
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mengajar. Ada hubungan antara kondisi kerja dengan motivasi 

mengajar guru. 
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Tabel 2.1. Rangkuman Penelitian Terdahulu 

NO 
Peneliti/ Judul 

Penelitian 
Tujuan Variabel Kesimpulan 

1 Astadi Pangarso dan 

Hendrati Dwi 

Mulyaningsih (2014)/ 

Effect of Training on 

Employee Performance 

at Electronics State 

Owned Company in 

Bandung 

Untuk meneliti 

pengaruh pelatihan 

terhadap kinerja 

yang dilakukan di 

Perusahaan 

Elektronik di 

Bandung. 

 

Pelatihan: 

Mangkunegara (2009) 

- The goals and objectives training  

- Trainers qualifications 

- Materials training  

- Training methods 

- Trainees 

 

Kinerja Karyawan: 

Mangkunegara (2000) dan Shofiandy 

(2011) 

- Quantitative aspects 

- Qualitative aspects 

 

Hasil dari penelitian 

ini adalah ditemukan 

bahwa pelatihan 

berpengaruh positif 

terhadap kinerja 

karyawan. 

2 Asrizal Efendy 

Nasution dan 

Muhammad Taufik 

Lesmana (2018)/ 

Pengaruh Disiplin dan 

Pelatihan Kerja 

terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Hermes 

Realty Indonesia 

Untuk menganalisis 

pengaruh disiplin 

dan pelatihan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan PT 

Hermes Realty 

Indonesia. 

 

Pelatihan: 

Mangkunegara (2009) 

- Tujuan dan sasaran pelatihan 

pelatihan dan pengembangan 

- Kualifiasi pelatih 

- Materi pelatihan dan 

pengembangan 

- Metode pelatihan dan 

pengembangan 

- Peserta pelatihan dan 

pengembangan 

Kinerja Karyawan: 

Miner dalam Sutrisno (2011) 

- Kualitas 

- Kuantitas 

- Waktu 

- Kerja sama 

 

Hasil dari penelitian 

ini adalah pelatihan 

kerja berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada PT. 

Hermes Realty 

Indonesia. 

3 Afshan Sultana, Sobia 

Irum, Kamran Ahmad, 

Nasir Mehmood 

(2012)/ The Impact of 

Training on Employee 

Performance: A Study 

of Telecommunication 

Sector in Pakistan  

 

Untuk menemukan 

dampak pelatihan 

terhadap kinerja 

karyawan 

Pelatihan: 

Gordon (1992) 

- activity which is planned 

- systematic and it results in 

enhanced level of skill 

- knowledge 

- competency that are necessary 

to perform work effectively 

 

Kinerja Karyawan: 

Lazear (2000) 

- Salary 

 

Hasil dari penelitian 

ini menemukan 

bahwa pelatihan 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

perusahaan 

telekomunikasi di 

Pakistan. 

4 R. Anitha dan Dr. M. 

Ashok Kumar (2016)/  

A Study on The Impact 

of Training on 

Employee Performance 

in Private Insurence 

Untuk meneliti 

tentang pengaruh 

pelatihan terhadap 

kinerja karyawan. 

Pelatihan: 

Planty, M.C. Cord & Efferson (2007) 

 

Kinerja Karyawan: 

Vaasan Ammattikorkeakoulu (2013) 

Hasil dari penelitian 

ini menemukan 

bahwa terdapat 

peningkatan 

signifikan dari kinerja 

karyawan setelah 
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Sector, Coimbatore 

District 

dilakukan pelatihan 

kepada para 

karyawan. Sehingga 

kesimpulannya ada 

pengaruh signifikan 

dari pelatihan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

 

5 Owais Nazir dan Jamil 

Ul Islam (2017)/ 

Enhancing 

organizational 

commitment and 

employee performance 

through employee 

engagement 

Untuk mengetahui 

hubungan anatara 

persepsi dukungan 

organisasi, 

Keterikatan 

Karyawan, kinerja 

karyawan dan 

komitmen afektif 

dalam konteks 

Pendidikan tinggi di 

India. 

 

Keterikatan Karyawan: 

Schaufeli & Bakker (2002) 

- Vigor 

- Dedication 

- Absorption 

 

Kinerja Karyawan: 

Cheung and Law (2008) 

Hasil dari penelitian 

ini adalah Keterikatan 

Karyawan memiliki 

hubungan positif 

terhadap kinerja 

karyawan. 

 

6 Anitha J (2014)/ 

Determinants of 

Employee Engagement 

and Their Impact on 

Employee Performance 

Untuk mengetahui 

dampak dari 

Keterikatan 

Karyawan terhadap 

kinerja karyawan 

Keterikatan Karyawan: 

Khan (1990) 

- Work environment 

- Leadership 

- Team and Co- worker 

- Training and Career 

Development 

- Compensation 

- Organizational policies 

- Workplace well-being 

 

Kinerja Karyawan: 

Christian et al. (2011) 

 

Hasil dari penelitian 

ini adalah Keterikatan 

Karyawan memiliki 

pengaruh yang 

sigifikan dalam 

kinerja karyawan. 

 

7 Meswantri dan 

Awaludin (2018)/ 

Determinant of 

Employee Engagement 

and its Implications on 

Employee Performance 

Untuk menganalisis 

dan membuktikan 

secara parsial atau 

simultan pengaruh 

kepemimpinan 

transformasional, 

penempatan 

karyawan, 

kompetensi dan 

Keterikatan 

Karyawan terhadap 

kinerja karyawan 

pada perusahaan 

konstruksi dan 

bangunan di DKI 

Jakarta 

Keterikatan Karyawan: 

Al Mehrzi and Singh (2016) 

- Vigor  

- Dedication 

- Absorption  

  

Kinerja Karyawan: 

Sok & O’Cass (2011) 

- Quality 

- Efficiency  

- Other performance of 

effectiveness 

Hasil dari penelitian 

ini bahwa variabel 

kepemimpinan 

transformasional, 

penempatan, 

kompetensi, dan 

Keterikatan 

Karyawan memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

variabel kineja baik 

secara parsial maupun 

simultan. 

8 Princes Grace Lewiuci 

& Ronny H. Mustamu 

(2016)/ Pengaruh 

Employee Engagement 

Untuk mengetahui 

apakah terdapat 

pengaruh yang 

positif dan 

Keterikatan Karyawan: 

Schaufeli & Bakker (2003) 

- Vigor 

- Dedication 

Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa 

vigor, dedication dan 

absorption secara 
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Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada 

Perusahaan Keluarga 

Produsen Senapan 

Angin  

 

signifikan antara 

employee 

engagement 

terhadap kinerja 

karyawan di subjek 

penelitian. 

- Absorption  

  

Kinerja Karyawan: 

Mangkunegara (2009)  

- Kualitas 

- Kuantitas 

- Pelaksanaan tugas 

- Tanggung jawab 

parsial maupun 

simultan memiliki 

pengaruh yang positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

 

9 Meithiana  Indrasari 

(2017)/ The Effect Of 

Organizational  

Culture Environmental 

Work, Leadership Style 

On The Job 

Satisfaction And  Its 

Impact On The  

Performance Of 

Teaching In State 

Community  Academy 

Bojonegoro  

Untuk menilai 

pengaruh budaya 

organisasi, 

lingkungan kerja, 

gaya kepemimpinan 

terhadap kepuasan 

kerja dosen serta 

untuk menganalisis 

pengaruh budaya 

organisasi, 

lingkungan kerja, 

gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja 

dosen. 

  

Kinerja Karyawan: 

Mathis and Jackson (2004) 

- Quantity of results 

- Quality of the results 

- Timeliness of results 

- Presence 

- The ability to work together. 

 

Kepuasan Kerja: 

Dole and Schoeder (2001) 

 

Lingkungan Kerja: 

Komarudin (1993) 

- Social 

- Psychological 

- Physical   

 

Hasil dari penelitian 

ini adalah budaya 

organisasi, 

lingkungan kerja, 

gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja dosen 

Perguruan Tinggi 

Negeri Bojonegoro 

Community 

Community. Serta 

budaya organisasi, 

lingkungan kerja, 

gaya kepemimpinan, 

kepuasan kerja dan 

pengaruh positif 

signifikan kinerja 

dosen Perguruan 

Tinggi Negeri 

Bojonegoro. 

 

10 Setyo Riyanto, Ady 

Sutrisno dan Hapzi Ali 

(2017)/  The Impact of 

Working Motivation 

and Working 

Environment on 

Employees 

Performance in 

Indonesia Stock 

Exchange 

Untuk mengetahui 

pengaruh motivasi 

kerja terhadap 

kinerja karyawan di 

BEI. 

Untuk mengetahui 

pengaruh 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan di BEI 

dan, 

Untuk mengetahui 

pengaruh motivasi 

kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan di BEI. 

 

Lingkungan Kerja: 

Sedarmayanti (2012) 

- Physical Work Environment  

- Non-Physical Work 

Environment 

 

Kinerja Karyawan: 

Riyanto (2016) 

- Effort. 

- Ability. 

- Environmental situation 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

ada pengaruh 

simultan terhadap 

motivasi kerja dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan. Motivasi 

kerja dan lingkungan 

kerja secara parsial 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

11 Putu Ayu Diah Juliarti, 

Anak Agung Putu 

Agung dan I Nengah 

Sudja (2018)/ Effect of 

Compensation and 

Work Environment on 

Employee Performance 

Untuk menguji 

pengaruh 

kompensasi dan 

lingkungan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan dengan 

kepuasan kerja 

Lingkungan Kerja: 

Sedarmayanti (2009) 

- Physical work environment 

- Non-physical work 

environment 

Kinerja Karyawan: 

McNeese-Smith (1996) 

Hasil dari penelitian 

ini membuktikan 

kompensasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 
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with Employee Job 

Satisfaction as an 

Intervening Variable 

sebagai variabel 

intervening. 

- Quality of the work 

- Tenancity and endurance work 

- Discipline and attendancde 

- Cooperation among co-workes 

- Concern will be safety 

- Responsibility for the results 

of work 

- Initiative/ creativity possesse 

Lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja karyawan. 

Kompensasi 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Lingkungan kerja 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Kepuasan kerja 

karyawan 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

 

12 Naveed Iqbal 

Chaudhry,  Mushtaque 

Ali Jariko,  Tania 

Mushtaque,  Hakim Ali 

Mahesar dan  Zakia 

Ghani (2017)/ Impact 

of Working 

Environment And 

Training & 

Development On 

Organization 

Performance Through 

Mediating Role Of 

Employee Engagement 

And Job Satisfaction 

 

Untuk mengetahui 

dampak lingkungan 

kerja, pelatihan dan 

pengembangan karir 

terhadap Keterikatan 

Karyawan, kepuasan 

dan kinerja 

organisasi serta 

untuk mengetahui 

dampak Keterikatan 

Karyawan dan 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

organisasi. 

Lingkungan Kerja: 

McCoy & Evans (2005) 

 

Kepuasan Kerja: 

Ilies et al  (2009) 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja, 

employee 

engagement, 

kepuasan kerja 

memiliki hubungan 

yang kuat dengan 

kinerja organisasi. 

Penelitian ini juga 

mendukung gagasan 

bahwa ketika 

lingkungan kerja 

yang baik diberikan 

kepada karyawan di 

organisasi, karyawan 

tidak hanya senang 

tetapi tetap di sana 

dan bekerja untuk 

kemajuan dari 

organisasi. Employee 

engagement dan 

kepuasan memainkan 

peran mediasi antara 

lingkungan kerja, 

pelatihan dan 

pengembangan dan 

kinerja organisasi. 

 

13 Jalal Hanaysha dan 

Putri Rozita Tahir 

(2015)/ Examining the 

Effects of Employee 

Untuk menguji 

pengaruh 

Keterikatan 

Karyawan, kerja tim 

Pelatihan: 

Buckley dan Caple (2000) 

- Improving knowledge 

- Skill or behavior 

Hasil dari penelitian 

ini adalah 

pemberdayaan 

karyawan memiliki 
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Empowerment, 

Teawork and Employee 

Training on Job 

Satisfaction 

dan pelatihan 

karyawan pada 

kepuasan kerja di 

sektor Pendidikan. 

 

 

Kepuasan Kerja: 

Saif and Saleh (2013) 

pengaruh positif 

terhadap kepuasan 

kerja. 

Kerja tim juga 

memiliki pengaruh 

positif yang 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

Selanjutnya, pelatihan 

juga memiliki 

pengaruh positif 

terhadap kepuasan 

kerja. 

 

14 Loshinee Vasudevan 

(2014)/ Examining the 

Relationship of 

Training on Job 

Satisfaction and 

Organizational 

Effectiveness  

Untuk mengetahui 

pengaruh pelatihan 

terhadap kepuasan 

kerja dan kinerja 

karyawan 

Pelatihan: 

Buckley and Caple (2002) 

- Knowledge 

- Skills 

- Attitudes 

 

Kepuasan Kerja: 

Ghazzawi (2008) 

- The worker’s personality 

- The worker’s values 

- The social influence 

- The work situation itself  

 

Kinerja Karyawan: 

Borman dan Motowidlo (1993) 

- Process aspect 

- Outcome aspect of 

performance   

 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukan 

pelatihan memiliki 

pengaruh positif 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan. 

15 Nurul Muniroh Basir 

and Sentot Imam 

Wahjono (2014)/ The 

effectiveness of 

Training Towards Job 

Satisfaction with Job 

Performance as 

Mediating Vatiable at 

Agricultural Agency at 

Malaysia 

 

Untuk  mengetahui 

efektivitas pelatihan 

terhadap kepuasan 

kerja dengan kinerja 

pekerjaan sebagai 

variabel mediasi. 

 

 

Pelatihan: 

DeCenzo & Robbins (2010) 

- Skills 

- Abilities 

- Motivation 

- Opportunity to perform 

 

Kinerja Karyawan: 

Tovey et al. (2010) 

 

Kepuasan Kerja:  

Spector (1997)  

 

Penelitian ini 

menemukan bahwa 

kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh 

pelatihan secara 

langsung atau melalui 

kinerja.  

 

16 Poornima Madan & 

Shalini Srivastava 

(2015)/  

Employee Engagement, 

Job Satisfaction & 

Demographic 

Relationship: An 

Empirical Study of 

Private Sector Bank 

Untuk mengetahui 

Keterikatan 

Karyawan, kepuasan 

kerja dan hubungan 

demografis pada 

Studi Empiris 

Manajer Bank 

Sektor Swasta. 

 

Keterikatan Karyawan: 

Schaufeli & Bakker (2003) 

- Vigor 

- Dedication 

- Absorption 

 

Kepuasan Kera: 

Spector (1994) 

- Pay 

Hasil dari penelitian 

ini membuktikan 

bahwa Keterikatan 

Karyawan memiliki 

dampak yang 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 
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Managers 

 

 - Promotion 

- Supervision 

- Fringe Benefits 

- Contingent rewards 

- Operating conditions 

- Coworkers 

- Nature of work 

 

17 Lu Lu,  Allan Cheng 

Chieh Lu,  Dogan 

Gursoy dan  Nathan 

Robert Neale (2016)/  

Work engagement, job 

satisfaction, and 

turnover intentions:  A 

comparison between 

supervisors and line-

level employees 

 

Untuk mengetahui 

pengaruh posisi 

karyawan 

(supervisor level 

karyawan) pada 

variabel terkait 

pekerjaan (mis. 

Manajemen kerja, 

kepuasan kerja, dan 

pengembalian 

intensi). 

Keterikatan Karyawan: 

Schaufeli dan Bakker (2003) 

- Vigor 

- Dedication 

- Absorption  

 

Kepuasan Kerja: 

Saks (2006) 

Hasil dari penelitian 

ini adalah pengawas 

memiliki keterikatan 

kerja yang jauh lebih 

tinggi dan niat 

turnover yang lebih 

rendah daripada 

karyawan tingkat 

tinggi, sedangkan 

kepuasan kerja tidak 

berpengaruh 

signifikan. Komposisi 

karyawan secara 

signifikan 

memoderasi 

hubungan antara 

absorpsi dan 

kepuasan kerja, dan 

hubungan antara 

keterikatan dan 

kepuasan. 

 

18 Ologbo C. Andrew, 

Saudah Sofian (2012)/ 

Individual Factors and 

Work Outcomes of 

Employee Engagement 

 

Untuk menguji 

model Keterikatan 

Karyawan untuk 

memastikan 

pengaruh faktor 

individu dari 

Keterikatan 

Karyawan pada hasil 

kerja menggunakan 

langkah-langkah 

Keterikatan 

Karyawan 

(pekerjaan dan 

keterlibatan 

organisasi) sebagai 

variabel mediasi dan 

teori pertukaran 

sosial sebagai 

fondasi teoritis. 

 

Keterikatan Karyawan: 

Saks (2006) 

- Job Engagement 

- Organizational Engagement 

Hasil dari penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa Keterikatan 

Karyawan 

mempunyai 

hubungan yang 

signifikan terhadap 

kepuasan kerja, 

komitmen organisasi 

dan OCB 

(organizational 

citizenship behavior) 

 

19 Abdul Raziq dan dan 

Raheela Maulabakhsh 

(2015)/  Impact of 

Working Environment 

on Job Satisfaction 

Untuk menganalisis 

dampak lingkungan 

kerja terhadap 

kepuasan kerja 

karyawan. 

Kepuasan Kerja : 

Clark (1997) 

- Rights 

- Working conditions 

- Co-workers 

Hasil dari penelitian 

ini adalah lingkungan 

kerja signifikan 

mempengaruhi 

kepuasan kerja. 
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- Supervisor 

 

Lingkungan Kerja : 

Spector (1997) 

- Safety to employees 

- Job security 

- Good relations with co-

workers 

- Recognition for good 

performance 

- Motivation for performing 

well 

- Participation in the decision 

making process of the firm 

 

20 Suharno 

Pawirosumarto, 

Purwanto Katijan 

Sarjana dan Rachmad 

Gunawan (2016)/ The 

effect of work 

environment, 

leadership style, and 

organizational culture 

towards job 

satisfaction and its 

implication towards 

employee performance 

in Parador Hotels and 

Resorts, Indonesia. 

Untuk mengetahui 

pengaruh 

lingkungan kerja, 

gaya kepemimpinan 

dan budaya 

organisasi terhadap 

kepuasan kerja dan 

implikasinya 

terhadap kinerja 

karyawan. 

 

 

Lingkungan Kerja: 

Nitisemito (1992) 

- work atmosphere 

- relationship with collagues 

- work facilities 

 

Kepuasan Kerja: 

Smith et al. (1969) 

- work 

- supervision 

- wage 

- promotion 

- co-workers 

 

Kinerja Karyawan: 

Bernardin dan Russel, (1995) 

- work quality 

- labor quantity 

- time efficiency 

- work effectiveness 

- supervision needs 

- self-influence 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja, 

gaya kepemimpinan 

dan budaya organisasi 

memiliki pengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kepuasan 

kerja, tetapi hanya 

gaya kepemimpinan 

yang memiliki 

pengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja tidak 

memberikan 

pengaruh yang 

signifikan dan positif 

terhadap kinerja 

karyawan dan bukan 

merupakan variabel 

mediasi. 

 

21 Endang Pitaloka dan 

Irma Paramita Sofia 

(2014)/ The Affect of 

Work Environment, 

Job Satisfaction, 

Organization 

Commitment On OCB 

Of Internal Auditors 

Untuk mengetahui 

pengaruh dari 

lingkungan kerja 

pada kepuasan  

kerja, komitmen dan 

OCB (Organization 

Citizenship 

Behavior) 

 

Lingkungan Kerja: 

Woodman et al (1993) 

- Group characteristics 

- Organizational characteristics 

 

Kepuasan Kerja: 

Smith, Kendall and Hulin dalam 

Mohammad et al (2011) 

- Intrinsic satisfaction 

- Extrinsic satisfaction 

 

Hasil penelitian ini 

adalah lingkungan 

kerja berpengaruh 

positif pada kepuasan 

kerja. 

22 Nur Wening dan 

Achmad Choerudin 

(2015)/ The Influence 

of Religiosity towards 

Organizational 

Commitment, Job 

Untuk menguji 

pengaruh religiuitas 

meliputi keyakinan, 

komitmen dan 

dimensi perilaku 

terhadap komitmen 

Kinerja Karyawan: 

Mathis and Jackson (2002) 

- Quantity of output 

- Quality of output,  

- Period of time output 

- Presence 

Hasil dari penelitian 

tersebut menunjukkan 

bahwa kinerja 

terhadap pekerjaan 

dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja pada 
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Satisfacton and 

Personal Performance 

organisasi, kepuasan 

kerja dan kinerja 

karyawan 

 

- The ability to work together 

 

Kepuasan Kerja: 

Robbins (2001) 

- Job salary 

- Promotion 

- Supervision 

- Working groups 

- Working conditions 

pekerjaan 

23 Marthina Berliana, 

Nahar Siregar dan 

Huske Dwi Gustian 

(2018)/  The Model of 

Job Satisfaction and 

Employee Performance 

Untuk menentukan 

dan menganalisis 

kompensasi untuk 

remunerasi, 

kepuasan kerja, 

kinerja, pengaruh 

kompensasi 

remunerasi dan 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja PT. 

Karyawan ABC, 

baik secara simultan 

maupun sebagian. 

 

Kepuasan Kerja: 

Sukirno dan Siengthai (2011) 

- Employee factors 

- Namely intelligence (iq) 

- Special skills 

- Age 

- Gender 

- Physical condition 

- Education 

- Work experience 

- Years of work 

- Personality 

- Emotions 

- Ways of thinking 

- Perceptions and work 

attitudes 

- Job factors 

- Namely the type of work 

- Organizational structure 

- Rank (class) 

- Position 

- Quality of supervision 

- Financial security 

- Opportunity for promotion 

- Social interaction  

- Employment relationships. 

 

Kinerja Karyawan: 

Harwiki (2016) 

- result work 

- organization in accordance 

- respective authorities 

- responsibilities 

Hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa 

kompensasi 

remunerasi yang 

diberikan dianggap 

cukup tepat, kepuasan 

kerja dianggap puas, 

kinerja karyawan 

dianggap tinggi, 

kompensasi 

remunerasi 

berpengaruh pada 

kepuasan kerja, dan 

kompensasi 

remunerasi dan 

kepuasan kerja 

memiliki berpengaruh 

pada kinerja 

karyawan antara 

kompensasi 

remunerasi dan 

kepuasan kinerja 

karyawan 

mempengaruhi 

kinerja, ternyata 

kompensasi 

remunerasi memiliki 

pengaruh dominan. 

Karena kompensasi 

remunerasi memiliki 

pengaruh dominan 

pada kinerja daripada 

kepuasan kerja, 

disarankan untuk 

memberikan 

kompensasi 

remunerasi yang 

sesuai dengan 

meningkatkan 

manfaat lainnya, 

sehingga karyawan 

dapat bekerja lebih 

profesional. 

 

24 Sununta Siengthai dan 

Patarakhuan Pila-

Untuk menguji 

pengaruh desain 

Kinerja Karyawan: 

Campbell (1990) 

Hasil penelitian 

ditemukan bahwa 
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Tabel 2.2. Rangkuman Variabel Indikator Penelitian Terdahulu 

Ngarm (2015)/ The 

interaction effect of job 

redesign and job 

satisfaction on 

employee performance 

ulang pekerjaan 

serta efek interaksi 

dari desain ulang 

pekerjaan dan 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan 

 

 

Kepuasan Kerja: 

Locke (1976) 

 

desain ulang 

pekerjaan secara 

signifikan dan 

berbanding terbalik 

dengan kinerja 

karyawan. Sementara 

itu kepuasan kerja 

ditemukan 

berhubungan positif 

dan signifikan dengan 

kinerja karyawan. 

Selain itu, efek 

interaksi antara 

desain ulang 

pekerjaan dan 

kepuasan kerja 

ditemukan 

berhubungan positif 

dan signifikan dengan 

kinerja karyawan 

 

25 Mohammad Amin 

(2015)/ Relationship 

between Job 

Satisfaction, Working 

Conditions, Motivation 

of Teachers to Teach 

and Job Performance 

of Teachers in MTs, 

Serang, Banten 

Untuk menyelidiki 

dan menganalisis 

hubungan antara 

kepuasan kerja, 

kondisi kerja, 

motivasi guru untuk 

mengajar dan 

prestasi kerja guru 

di madrasah. 

 

Kinerja  Karyawan: 

Manullang (2008) 

- Employees traits abilities 

- Skill 

- Job performance action 

- Activities behavior 

 

Kepuasan Kerja: 

Gibson et al., (1997) 

- The work itself 

- Wage 

- Supervision 

- Promotion 

- Co-workers 

Hasil penelitian ini 

ditemukan bahwa ada 

hubungan positif 

antara kepuasan kerja 

dan kinerja guru. Ada 

hubungan positif 

antara kondisi kerja 

guru dengan kinerja 

guru. Ada  hubungan 

antara motivasi guru 

untuk mengajar 

dengan kinerja guru. 

Ada hubungan antara 

kepuasan kerja 

dengan motivasi guru 

untuk mengajar. Ada 

hubungan antara 

kondisi kerja dengan 

motivasi mengajar 

guru. 
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Variabel Tokoh Teori Teori yang digunakan 

dalam penelitian ini 

Pelatihan 

(Training) 

X1 

Mangkunegara (2009) 

 

- The goals and 

objectives training  

- Trainers 

qualifications 

- Materials training 

- Training methods 

- Trainees 

 

Mangkunegara (2009) 

yang memiliki 

indikator: 

 

 

- Tujuan dan sasaran 

pelatihan  

- Kualifiasi pelatih 

- Materi pelatihan  

- Metode pelatihan  

- Peserta pelatihan  

 

Mangkunegara (2009) 

 

- Tujuan dan sasaran 

pelatihan  

- Kualifiasi pelatih 

- Materi pelatihan  

- Metode pelatihan  

- Peserta pelatihan  

 

Gordon (1992) 

 

- Activity which is 

planned 

- Systematic and it 

results in enhanced 

level of skill 

- Knowledge 

- Competency that 

are necessary to 

perform work 

effectively 

 

Buckley dan Caple 

(2000) 

 

- Improving 

knowledge 

- Skill or behavior 

Buckley and Caple 

(2002) 

 

- Knowledge 

- Skills 

- Attitudes 

 

DeCenzo & Robbins 

(2010) 

 

- Skills 

- Abilities 

- Motivation 

- Opportunity to 

perform 

 

Planty, M.C. Cord & 

Efferson (2007) 

  

Keterikatan 

Karyawan 

(Employee 

Engagement) 

X2 

Schaufeli & Bakker 

(2002) 

 

- Vigor 

- Dedication 

- Absorption 

 

Schaufeli & Bakker 

(2003) yang memiliki 

indikator: 

 

- Vigor 

- Dedication 

- Absorption 

 

Khan (1990) 

 

- Work environment 

- Leadership 

- Team and Co- 

worker 

- Training and 

Career 

Development 

- Compensation 
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- Organizational 

policies 

- Workplace well-

being 

Al Mehrzi and Singh 

(2016) 

 

- Vigor  

- Dedication 

- Absorption  

 

Schaufeli & Bakker 

(2003) 

 

- Vigor 

- Dedication 

- Absorption 

 

Schaufeli dan Bakker 

(2003) 

 

- Vigor 

- Dedication 

- Absorption  

 

Saks (2006) 

 

- Job Engagement 

- Organizational 

Engagement 

 Schaufeli & Bakker 

(2003) 

- Vigor 

- Dedication 

- Absorption  

 

 

Lingkungan Kerja 

(Work 

Environmental) 

X3 

Komarudin (1993) 

 

 

- Social 

- Psychological 

- Physical  

  

Sedarmayanti (2009) 

yang memiliki 

indikator: 

 

- Physical work 

environment 

- Non-physical work 

environment 

 

Sedarmayanti (2012) - Physical Work 

Environment  

- Non-Physical 

Work 

Environment 

 

Sedarmayanti (2009) 

 

- Physical work 

environment 

- Non-physical 

work environment 

 

Spector (1997) 

 

- Safety to 

employees 

- Job security 

- Good relations 

with co-workers 

- Recognition for 

good performance 

- Motivation for 

performing well 

- Participation in 

the decision 

making process of 

the firm 

 

Nitisemito (1992) 

 

- Work atmosphere 

- Relationship with 

collagues 
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- Work facilities 

 

Woodman et al (1993) 

 

- Group 

characteristics 

- Organizational 

characteristics 

 

McCoy & Evans (2005)   

Kinerja Karyawan 

(Employee 

Performance) 

Y 

Mangkunegara (2000) 

dan Shofiandy (2011) 

 

- Quantitative 

aspects 

- Qualitative 

aspects 

 

Mathis and Jackson 

(2004) yang memiliki 

indikator: 

 

- Quantity of results 

- Quality of the 

results 

- Timeliness of 

results 

- Presence 

- The ability to 

work together 

Miner dalam Sutrisno 

(2011) 

 

- Kualitas 

- Kuantitas 

- Waktu 

- Kerja sama 

 

Lazear (2000) - Salary 

Cheung and Law (2008)  

Christian et al. (2011)  

Sok & O’Cass (2011) 

 

- Quality 

- Efficiency  

- Other 

performance of 

effectiveness 

 

Mathis and  Jackson 

(2004) 

 

- Quantity of results 

- Quality of the 

results 

- Timeliness of 

results 

- Presence 

- The ability to 

work together 

 

Riyanto (2016) 

 

- Effort. 

- Ability. 

- Environmental 

situation 

 

McNeese-Smith (1996) 

 

- Quality of the 

work 

- Tenancity and 

endurance work 

- Discipline and 

attendancde 

- Cooperation 

among co-workes 

- Concern will be 

safety 

- Responsibility for 

the results of work 

- Initiative/ 

creativity possesse 
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Borman dan Motowidlo 

(1993) 

 

- Process aspect 

- Outcome aspect of 

performance   

 

Tovey et al. (2010)  

Bernardin dan Russel, 

(1995) 

 

- Work quality 

- Labor quantity 

- Time efficiency 

- Work effectiveness 

- Supervision needs 

- Self-influence 

 

Mathis and Jackson 

(2002) 

 

- Quantity of results 

- Quality of the 

results 

- Timeliness of 

results 

- Presence 

- The ability to 

work together  

 

Harwiki (2016) 

 

- Result work 

- Organization in 

accordance 

- Respective 

authorities 

- Responsibilities 

 

Campbell (1990)  

Manullang (2008) 

 

- Employees traits 

abilities 

- Skill 

- Job performance 

action 

- Activities behavior 

 

 

 Vaasan 

Ammattikorkeakoulu 

(2013) 

  

Mangkunegara (2009)  - Kualitas 

- Kuantitas 

- Pelaksanaan tugas 

- Tanggung jawab 

 

 

Kepuasan Kerja 

(Job Satisfaction) 

Z 

Dole and Schoeder 

(2001) 

  

 

 

 

Smith, Kendall dan 

Hullin 1969 (dalam 

Luthans 1998) 

yang memiliki 

indikator: 

Saif and Saleh (2013)  

Ghazzawi (2008) 

 

- The worker’s 

personality 

- The worker’s 

values 

- The social 

influence 
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- The work situation 

itself  

 

 

- The Work itself 

- Wage 

- Promotion 

- Supervision 

- Co-workers 

Spector (1997)   

Spector (1994) 

 

- Pay 

- Promotion 

- Supervision 

- Fringe Benefits 

- Contingent 

rewards 

- Operating 

conditions 

- Coworkers 

- Nature of work 

 

Saks (2006)  

Smith, Kendall dan 

Hullin 1969 (dalam 

Luthans 1998) 

 

- The work itself 

- Supervision 

- Wage 

- Promotion 

- Co-workers 

 

Clark (1997) 

 

- Rights 

- Working 

conditions 

- Co-workers 

- Supervisor 

 

Gibson et al., (1997) 

 

- The work itself 

- Wage 

- Supervision 

- Promotion 

- Co-workers 

 

Smith, Kendall and 

Hulin dalam Mohammad 

et al (2011) 

- Intrinsic 

satisfaction 

- Extrinsic 

satisfaction 

 

Robbins (2001) 

 

- Job salary 

- Promotion 

- Supervision 

- Working groups 

- Working 

conditions 

 

Sukirno dan Siengthai 

(2011) 

 

- Employee factors 

- Namely 

intelligence (iq) 

- Special skills 

- Age 

- Gender 

- Physical condition 

- Education 

- Work experience 
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- Years of work 

- Personality 

- Emotions 

- Ways of thinking 

- Perceptions and 

work attitudes 

- Job factors 

- Namely the type of 

work 

- Organizational 

structure 

- Rank (class) 

- Position 

- Quality of 

supervision 

- Financial security 

- Opportunity for 

promotion 

- Social interaction  

- Employment 

relationships. 

 

Locke (1976)   

Ilies et al (2009)   

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Snell dan Bohlander (2010) manajemen sumber daya 

manusia merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana 

memperdayakan karyawan dalam perusahaan, membuat pekerjaan, 

kelompok kerja, mengembangkan karyawan yang mempunyai 

kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan untuk dapat 

mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada 

mereka atas usahanya dalam bekerja. 

Manajemen sumber daya manusia menurut Dessler (2008) 

adalah suatu kebijakan dan praktik yang pada dasarnya menentukan 
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aspek sumber daya manusia dalam posisi manajemen termasuk 

merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan penilaian. 

Sumber daya manusia adalah suatu perencanaan, 

pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan 

terhadap pengaadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, 

pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahaan tenaga kerja dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan (Mangkunegara 2002). 

Menurut Jackson dan Werner (2009), sumber daya manusia 

adalah semua orang yang berkontribusi untuk melakukan pekerjaan 

perusahaan, dan juga orang-orang yang bisa berkontribusi dimasa 

mendatang, dan mereka yang telah berkontribusi di masa lalu. 

Oleh karena itu, sumber daya manusia sangat penting untuk 

diperhatikan khususnya dalam organisasi karena sumber daya manusia 

merupakan aktivitas penggerak organisasi. Dalam mencapai suatu 

tujuan organisasi maka dibutuhkan kerjasama antara sumber daya 

mausia dengan fasilitas yang diberikan oleh organisasi untuk 

menunjang kinerjanya. 

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Dessler (2010) mengklasifikasikan ruang lingkup Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) menjadi dua fungsi pokok, yaitu:  

 

a. Fungsi Manajerial   
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Secara keseluruhan fungsi manajemen ini mewakili proses 

manajemen (management process). Aktivitas spesifik yang terlibat 

dalam setiap fungsi meliputi:  

1) Perencanaan (Planning)   

Menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan dan bagaimanan cara mencapai tujuan tersebut. 

Menetapkan standar dan sasaran, mengembangkan aturan dan 

prosedur, mengembangkan rencana dan peramalan.  

2) Pengorganisasian (Organizing)  

Mengadakan pembagian tugas atau struktur hubungan 

antara pekerjaan pengelompokan tenaga kerja sehingga tercapai 

suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

3) Pengarahan (Directing) 

Setelah perencanaan dan pengorganisasian telah ditetapkan, 

maka fungsi ini adalah sebagai pelaksanaannya. Pelaksanaan 

dalam fungsi ini seperti, menunjukkan dan memberitahukan 

kesalahan karyawan, memikirkan suatu perangsang, hadiah 

atau sanksi kepada karyawan sesuai dengan prestasi kerja yang 

mereka raih.  
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4) Pengendalian (Controlling)   

Merupakan aktivitas yang dilakukan manajer untuk 

melakukan pengamatan, penelitian serta penilaian dari 

pelaksanaan seluruh  kegiatan organisasi yang sedang atau 

telah berjalan untuk mencapai tujuan sesuai dengan rencana 

yang telah ditetapkan.  

b. Fungsi Operasional  

1) Pengadaan (Procurement) 

Merupakan usaha untuk menyediakan tenaga kerja yang 

dibutuhkan menurut jumlah dan mutu atau keahlian tertentu 

dengan cara mencari sumber tenaga kerja yang dibutuhkan. 

Melaksanakan proses seleksi dan memanfaatkan tenaga kerja 

atas prinsip penyesuaian antara kebutuhan dan penyediaan 

tenaga kerja.  

2) Pengembangan (Development)  

Merupakan proses peningkatan kemampuan dan 

keterampilan, baik kemampuan manajerial maupun 

kemampuan teknis operasional. Sebab penarikan, seleksi dan 

penempatan karyawan dijalankan dengan baik belum tentu 

menjamin bahwa mereka dapat menjalankan pekerjaannya di 

tempat yang baru dengan baik. Untuk itu perluk adanya 

pengembangan karyawan baru dengan tujuan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. 
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Biasanya ini dilakukan melalui program pendidikan dan 

pelatihan.  

3) Kompensasi (Compensation)  

Kompensasi diartikan dengan pemberian imbalan atau 

penghargaan yang adil dan layak dari pihak perusahaan 

terhadap para karyawannya atas prestasi yang telah diberikan 

oleh karyawan. Kompensasi ini dapat berupa upah, gaji, 

insentif, tunjangan-tunjangan, sarana-sarana lain yang dapat 

memberikan kepuasan kepada karyawan.   

4) Integrasi (Integration)   

Merupakan usaha mempengaruhi para karyawan 

sedemikian rupa sehingga segala tindakan-tindakan mereka 

dapat diarahkan pada tujuan yang menguntungkan perusahaan, 

pekerja dan rekan kerja.   

5) Pemeliharaan (Maintenance)   

Fungsi ini mempermasalahkan bagaimana memelihara 

para karyawan sehingga nyaman dan mampu bekerja dengan 

baik di perusahaan. Pemeliharaan karyawan yang baik akan 

memberikan hal yang baik, salah satunya adalah tingkat 

perputaran tenaga kerja yang rendah. Dua hal ini yang perlu 

diperhatikan perusahaan dalam pemeliharaan karyawan adalah 

pemeliharaan kondisi fisik dan sikap karyawan.   
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6) Pemutusan (Separation)   

Merupakan kegiatan perusahaan untuk mengembalikan 

tenaga kerja ke dalam masyarakat setalah membaktikan 

tenaganya dalam perusahaan diantaranya dengan pensiunan, 

pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, 

pemecatan, dan penggantian tenaga kerja. Biasanya pemutusan 

hubungan kerja ini terjadi karena lanjut usia atau sudah 

melampaui batas kerja yang diizinkan oleh perusahaan, 

perusahaan tidak memerlukan karyawan tersebut atau 

karyawan mengajukan permohonan pengunduran diri dari 

perusahaan. 

Menurut Hasibuan (2006), fungsi dari manajemen 

sumber daya manusia antara lain:  

1. Perencanaan  

Merencanakan tenaga kerja yang dibutuhkan atau 

karyawan perlu diperhatikan agar sesuai dengan spesialisasi 

yang diperlukan oleh perusahaan. Perencanaan sumber 

daya manusia juga diperlukan supaya proses pencapaian 

tujuan perusahaan dilaksanaan secara efektif dan efisien.  

2. Pengorganisasian  

Fungsi manajemen sumber daya manusia ini 

dilakukan dengan merancang susunan dari berbagai posisi 

dalam organisasi seperti jabatan, personalia dan berbagai 
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faktor-faktor lainnya agar tercipta sinergisitas dalam 

organisasi. 

3. Pengarahan  

Pengarahan terhadap karyawan dilakukan dengan 

tujuan agar semua karyawan mau bekerja sama dalam 

proses pencapaian tujuan organisasi bersamaan dengan 

tujuan tiap karyawan. 

4. Pengendalian  

Aktivitas untuk mengontrol atau mengawasi tiap 

kinerja dari setiap karyawan maupun manajer untuk tetap 

berjalan pada kebijakan perusahaan pada pencapaian 

tujuan. Kegiatan pengendalian memiliki tujuan untuk 

meminimalisir terjadinya penyimpangan. 

5. Pengadaan  

Proses pengadaan merupakan proses penarikan, 

seleksi, penempatan, orientasi dan induksi untuk 

memperoleh sumber daya manusia berupa karyawan yang 

sesuai dengan klasifikasi yang diperlukan oleh perusahaan.  

6. Pengembangan  

Merupakan proses untuk meningkatkan 

pengetahuan dan kemampuan teoritis, teknis, membuat 

konsep serta sikap pekerja dengan program pendidikan dan 

pelatihan yang diadakan oleh perusahaan.  
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7. Kompensasi 

Kompensasi merupakan kompensasi atas jasa bagi 

karyawan yang berprestasi. Balas jasa dapat berupa bonus, 

kenaikan gaji maupun promosi jabatan. Fungsi manajemen 

sumber daya manusia yang satu ini dapat dijadikan 

motivasi untuk menaikkan kinerja karyawan. 

8. Pengintegrasian  

Merupakan kegiatan untuk menyatukan kepentingan 

dari individu-individu tiap karyawan dan sumber daya 

manusia di perusahaan yang lain dengan kepentingan 

perusahaan. 

9. Pemeliharaan  

Proses pemeliharaan merupakan aktivitas dalam 

rangka peningkatan dan pemeliharaan keadaan fisik, mental 

dan keloyalan pekerja supaya mereka nyaman bekerja sama 

dalam jangka waktu yang lama dalam pencapaian tujuan 

organisasi. 

10. Kedisiplinan  

Proses pendisiplinan melalui berbagai kebijakan 

yang diterapkan perusahaan menjadi hal yang cukup 

signifikan pada proses fungsi manajemen sumber daya 

manusia pada organisasi maupaun perusahaan. Kegiatan ini 

dilaksanakan untuk mengefektifkan proses meraih tujuan. 



56 
 

11. Pemberhentian 

Pemberhentian atau lebih dikenal dengan 

pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan 

diperlukan jika karyawan sudah tidak memenuhi ketentuan 

yang diberlakukan perusahaan. 

Sementara menurut Snell dan Bohlander (2013) fungsi 

manajemen sumber daya manusia sebagai berikut: 

1. Perencanaan   

Proses antisipasi dan membuat gerakan orang atau 

individu ke dalam dan keluar dari organisasi dengan jenis 

dan jumlah yang tepat.  

2. Rekrutmen 

Aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja yang 

berkualitas untuk bergabung dengan organisasi dan 

mendukung mereka untuk mendaftar dalam lowongan 

pekerjaan yang ada. 

3. Seleksi  

Proses memilih individu yang memiliki kualifikasi 

yang relevan untuk mengisi lowongan pekerjaan. 

4. Analisis Pekerjaan  

Proses mengumpulkan informasi dan mengelola 

serta mengevaluasi dengan tujuan untuk menentukan tugas 

dan aktivitas. 
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5. Training and Development  

Usaha yang dilakukan organisasi untuk membantu 

perkembangan belajar diantara anggota organisasi. 

6. Penilaian Kinerja 

Proses yang dilakukan supervisor setiap tahunnya 

kepada karyawan untuk membantu karyawan dalam 

memahami peran, tujuan, harapan dan keberhasilan kinerja. 

7. Hubungan Industrial 

 Hubungan antara manajer dan karyawan yang 

diwakilkan oleh serikat pekerja. 

8. Kompensasi 

Meliputi tiga jenis kompensasi yakni kompensasi 

langsung (upah dan gaji, insentif, bonus, dan komisi), 

kompensasi tidak langsung (banyaknya manfaat yang 

diberikan oleh perusahaan), dan kompensasi nonfinancial 

(pengakuan program karyawan, penghargaan pekerjaan, 

dukungan perusahaan, lingkungan kerja dan waktu kerja 

yang fleksibel untuk mengakomodasi kebutuhan individu).   

Penerapan fungsi-fungsi manajemen sumber daya 

manusia (MSDM) dapat mendorong individu untuk 

berkontribusi pada kinerjanya dan dapat mencapai tujuan 

organisasi. 
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2.2.2. Kinerja Karyawan 

1. Pengertian Kinerja Karyawan 

Kinerja sangat penting dalam meningkatkan dan mempertahankan 

kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi, oleh karena itu 

banyak perusahaan yang memberikan pelatihan dan lingkungan kerja 

yang nyaman bagi karyawannya sehingga kinerja karyawan tetap 

terjaga. Menurut Snell dan Bohlander (2013), kinerja karyawan 

merupakan hasil kombinasi dari kemampuan, motivasi, dan 

lingkungan kerja karyawan dan teknologi yang mereka gunakan untuk 

bekerja. 

Kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang 

sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan 

perannya dalam perusahaan (Rivai, 2009). 

Sedangkan menurut Prawirosentono (1999), kinerja adalah hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab 

masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral  

ataupun etika. 

Kinerja merupakan tujuan akhir dari sebuah perusahaan. Maka dari 

itu, untuk mencapai produktivitas kinerja yang di inginkan sebuah 

perusahaan perlu meningkatkan fasilitas yang di berikan, menciptakan 
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lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, memberikan motivasi 

kepada karyawan dan serta memberikan pelatihan yang dapat 

meningkatkan kemampuan karyawan. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Menurut Mangkunegara (2013) faktor yang memengaruhi dalam 

pencapaian kinerja adalah: 

a) Faktor Kemampuan (Ability)  

Secara psikologis, kemampuan karyawan terdiri atas 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + 

skill). Artinya pegawai yang emmiliqi IQ diatas rata-rata dengan 

pendidikan yang memadai untuk jabartannya dan terampil dalam 

pekerjaannya, maka ia akan mencapai kinerja yang diharapkan.  

b) Faktor Motivasi (Motivation) 

Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam 

menghadapi situasi kerja. Motivasi merupakan kondisi yang 

menggerakan karyawan yang terarah dalam rangka mencapai 

tujuan organisasi. Sikap mental merupakan kondisi mental yang 

mendorong karyawan untuk berusaha mencapai prestasi kerja 

secara maksimal.   

Menurut Luthans (2006), terdapat empat faktor untuk 

meningkatkan kinerja, antara lain:  

1) Membuat pekerjaan menjadi menyenangkan. 

2) Memiliki gaji, benefit, dan kesempatan promosi yang adil. 
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3) Menyesuaikan orang dengan pekerjaan yang sesuai dengan dengan 

minat dan keahlian mereka.  

4) Mendesain pekerjaan agar menarik dan menyenangkan.  

Menurut Mahmudi (2015) faktor tersebut meliputi: 

1) Faktor Personal atau Individu  

Faktor personal meliputi pengetahuan, keterampilan (skill), 

kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang 

dimiliki oleh setiap individu.  

2) Faktor Kepemimpinan  

Faktor kepemimpinan meliputi kualitas dalam memberikan 

dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer 

dan team leader.  

3) Faktor Tim  

Faktor tim meliputi kualitas dukungan dan semangat yang 

diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama 

anggota tim, kelompok dan keeratan anggota tim. 

4) Faktor Sistem  

Faktor sistem meliputi sistem kerja, fasilitas kerja atau 

infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan 

kultur kinerja dalam organisasi. 

5) Faktor Konstektual 

Faktor konstektual meliputi tekanan dan perubahan 

lingkungan eksternal dan internal. 
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3. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Mathis dan Jackson (2004) ada lima indikator, yaitu: 

1) Quantity of results 

2) Quality of the results 

3) Timeliness of results 

4) Presence 

5) The ability to work together 

Sedangkan menurut Miner dalam Sutrisno (2011) memiliki empat 

indikator mengenai kinerja kerja yaitu: 

1) Kualitas 

2) Kuantitas 

3) Waktu kerja 

4) Kerja sama 

Menurut McNeese dan Smith (1996) memiliki beberapa indikator 

mengenai kinerja kerja yaitu: 

1) Quality of the work 

2) Tenancity and endurance work 

3) Discipline and attendancde 

4) Cooperation among co-workes 

5) Concern will be safety 

6) Responsibility for the results of work 

7) Initiative/ creativity possesse 
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Berdasarkan penjelasan diatas, kinerja karyawan dapat 

dipengaruhi beberapa indikator yang digunakan untuk menyesuaikan 

standar kerja. Indikator tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur 

keberhasilan kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Penelitian ini 

menggunakan indikator penilaian kinerja yang diungkapkan oleh 

Mathis dan Jackson (2004). 

2.2.3. Pelatihan 

1. Pengertian Pelatihan 

Menurut Snell dan Bohlander (2013), pelatihan adalah 

upaya organisasi yang digunakan sebagai alat pembelajaran para 

anggota yang terfokus dan berorientasi pada kinerja jangka 

pendek untuk memperluas kemampuan individu dalam 

memegang tanggung jawab pekerjaan mereka. 

Pelatihan adalah sebagian pendidikan yang berkaitan 

dengan proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku dalam 

jangka waktu yang singkat dan lebih mengutamakan praktik dari 

pada teori (Rivai, 2015). Sedangkan menurut Armstrong (2014), 

pelatihan adalah penggunaan kegiatan instruksi sistematis dan 

terencana untuk meningkatkan keterampilan. 

Dari beberapa pengertian pelatihan diatas dapat 

disimpulkan bahwa pelatihan merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan ketrampilan 
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karyawan dan kinerja karyawan saat ini maupun dimasa yang 

akan datang.  

2. Tujuan Pelatihan 

Menurut Snell dan Bohlander (2013) tujuan dari pelatihan 

antara lain: 

a. Sebagai suatu upaya suatu organisasi untuk memupuk 

belajar para anggotanya. 

b. Orientasi pencapaian lebih terfokus pada tujuan jangka 

pendek terutama  

permasalahan kinerja. 

Menurut Mangkunegara (2009), tujuan pelatihan dan 

pengembangan, antara lain: 

a. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. 

b. Meningkatkan produktivitas kerja  

c. Meningkatkan kualitas kerja  

d. Meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya 

manusia  

e. Meningkatkan sikap moral dan semangat kerja  

f. Meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu 

berprestasi secara maksimal  

g. Meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja  

h. Menghindarkan keusangan (obsolescence)   

i. Meningkatkan pekembangan pribadi pegawai 



64 
 

Sasaran pelatihan yang dapat dirumuskan dengan jelas 

akan dijadikan sebagai acuan penting dalam menentukan 

materi yang akan diberikan, cara dan sarana-sarana yang 

diperlukan. Sebaliknya, sasaran yang tidak spesifik atau terlalu 

umum akan menyulitkan penyiapan dan pelaksanaan pelatihan 

sehingga dapat menjawab kebutuhan pelatihan (Rivai 2009). 

3. Metode Pelatihan 

Menurut Snell dan Bohlander (2013) mengungkapkan 

metode pelatihan bagi karyawan non-manajerial adalah sebagai 

berikut:  

1. On the Job Training (OJT Training) 

Sebuah metode dimana karyawan diberikan 

pengalaman instruksi dari atasan mereka atau dari karyawan 

trainer lainnya. OJT memiliki manfaat dalam memberikan 

pengalaman di bawah kondisi kerja normal dan kesempatan 

bagi pelatih (manajer atau pegawai senior) untuk membangun 

hubungan baik dengan karyawan baru. OJT dipandang 

beberapa orang sebagai cara yang paling efektif untuk 

memfasilitasi pembelajaran di tempat kerja. 

Selain memiliki manfaat, OJT juga memiliki 

kekurangan. tiga kelemahan umum OJT:  

a. Kurangnya lingkungan pelatihan yang terstruktur 

b. Pelatihan keterampilan miskin pada bagian dari manajer 
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c. Tidak adanya kriteria kinerja pekerjaan yang 

didefinisikan dengan baik.  

Untuk mengatasi kelemahan OJT ini, para ahli 

menyarankan tindakan preventifnya sebagai berikut : 

a. Mengembangkan tujuan yang realistis atau tindakan 

untuk setiap area OJT. 

b. Merencanakan jadwal pelatihan khusus untuk setiap 

peserta pelatihan, termasuk periode yang ditetapkan 

sebagai evaluasi dan umpan balik. 

c. Membantu manajer menciptakan suasana yang tidak 

mengancam atau kondusif untuk belajar. 

d. Melakukan evaluasi secara berkala setelah pelatihan 

selesai, untuk memastikan para karyawan tidak lupa 

dengan materi yang telah mereka pelajari.  

2. Apprenticeship Training atau pelatihan magang 

Merupakan program kelanjutan dari OJT yaitu 

pelatihan magang. Pelatihan magang adalah sebuah sistem 

pelatihan dimana seorang karyawan memasuki area dengan 

keterampilan kerja tinggi dan diberi instruksi secara 

menyeluruh serta pengalaman, baik di dalam dan di luar 

pekerjaan, dalam aspek praktis maupun teoritis dari 

pekerjaan.  
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3. Cooperative Training dan Internship programs 

a. Cooperative Training adalah program pelatihan yang 

menggabungkan secara praktis pengalaman on-the-job 

dengan kelas pendidikan formal. 

b. Internship programs adalah program yang disponsori 

bersama oleh perguruan tinggi, universitas, dan organisasi 

lain yang menawarkan kesempatan siswa untuk 

mendapatkan pengalaman kehidupan nyata yang 

memungkinkan mereka mengetahui bagaimana mereka 

akan tampil di sebuah organisasi.  

4. Classroom Instruction atau Instruksi Kelas 

Metode pelatihan kelas juga cocok dengan apa yang 

disebut blended learning. Blended learning yaitu penggunaan 

metode pelatihan untuk mencapai pembelajaran yang optimal 

dari setiap peserta pelatihan.  

5. Programmed Instruction atau Instruksi Terprogram 

Program instruksi disebut juga sebagai pembelajaran 

mandiri (self-directed learning). Sebuah program yang 

memanfaatkan buku maupun komputer untuk memecah 

konten sesuai urutan karyawan yang berguna sebagai 

pembelajaran yang sesuai dengan kecepatan pemahaman 

karyawan. Trainee secara aktif terlibat dalam proses 
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pembelajaran dan mereka akan mendapatkan umpan balik 

dengan segera. 

6. Audiovisual Methods atau Metode Audiovisual  

Pelatih dan peserta pelatihan dapat melihat sebuah 

rekaman on-the-spot dan mendapatkan umpan balik dengan 

segera melalui sarana audiovisual. 

7. Simulation Methods atau Metode Simulasi 

Metode ini menekankan realisme dalam peralatan dan 

operasi dengan biaya minimum dan keamanan maksimum. 

Dalam simulasi, peserta melakukan tugas-tugas umum seperti 

memindahkan beban dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Jika trainee membuat kesalahan, maka mereka langsung 

menerima konsekuensi. 

8. E-learning  

Merupakan pembelajaran yang terjadi melalui media 

elektronik.  

9. Learning Management System (LMS) 

Merupakan sistem online yang menyediakan berbagai 

penilaian, komunikasi, pengajaran, dan kesempatan belajar.  

 

Menurut Dessler (2005) ada beragam metode yang 

digunakan perusahaan untuk melaksanakan pelatihan, yaitu:  
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a. On the Job Training 

On the Job Training (OJT) adalah metode pelatihan 

untuk karyawan dengan cara meminta seseorang untuk 

mempelajari pekerjaan itu dengan langsung 

mengerjakannya. Metode ini memiliki beberapa keunggulan, 

diantaranya adalah tidak mahal, orang yang dilatih belajar 

sambil bekerja, dan tidak membutuhkan fasilitas diluar 

kantor yang lebih mahal.   

b. Magang 

Metode ini adalah suatu proses terstruktur dimana 

orang menajadi pekerja yang terampil melalui kombinasi 

dari pelajaran dikelas da pelatihan langsung di pekerjaan.   

c. Job Instruction Training 

Metode ini adalah suatu metode pembelajaran yang 

diajarkan secara bertahap dan untuk memulainya mengukuti 

langkah-langkah yang yang dibutuhkan dalam suatu 

pekerjaan tersebut.  

d. Pelajaran yang terprogram 

Pelajaran yang terprogram adalah metode belajar 

sendiri dengan langkah demi langkah yang teridiri dari tiga 

bagian: 

1) Menyajikan pertanyaan, fakta atau permasalahan kepada 

orang yang belajar.  
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2) Mengizinkan orang tersebut untuk memberikan respon.  

3) Memberikan timbal balik untuk mendapatkan jawaban 

yang akurat.   

4. Indikator Pelatihan 

Indikator pelatihan menurut Mangkunegara (2009) ada lima, 

yaitu: 

a. The goals and objectives training  

b. Trainers qualifications 

c. Materials training  

d. Training methods 

e. Trainees 

Sedangkan indikator pelatihan menurut Buckley and 

Caple (2002) menyebutkan ada tiga, yaitu: 

a. Knowledge 

b. Skills 

c. Attitudes 

Menurut Gordon (1992) menyebutkan indikator 

pelatihan ada empat, yaitu: 

a. Activity which is planned 

b. Systematic and it results in enhanced level of skill 

c. Knowledge 

d. Competency that are necessary to perform work 

effectivel 
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Berdasarkan penjelasan indikator diatas, indikator tersebut 

dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja karyawan 

dalam suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan indikator 

pelatihan yang ditulis oleh Mangkunegara (2009). 

2.2.4. Keterikatan Karyawan 

1. Pengertian Keterikatan Karyawan 

Keterikatan Karyawan telah didefinisikan sebagai keadaan 

kognitif, emosional, dan perilaku karyawan individu yang 

diarahkan pada hasil organisasi yang diinginkan (Shuck & 

Wollard 2010). 

Keterikatan Karyawan adalah pandangan optimis yang 

dimiliki karyawan terhadap organisasi dan nilai-nilainya. 

Karyawan yang terlibat sadar akan keadaan bisnis dan bekerja 

dengan rekan kerja untuk meningkatkan kinerja di pekerjaan, 

sehingga dapat mempromosikan organisasi lebih jauh. 

Keterlibatan adalah hubungan dua arah antara majikan dan 

karyawan, organisasi harus bekerja untuk membangun dan 

menumbuhkan keterlibatan (Robinson et al., 2004). 

Menurut Schaufeli et al. (2002) telah mendefinisikan 

keterlibatan sebagai keadaan pikiran yang positif, memuaskan, 

yang berhubungan dengan pekerjaan yang ditandai dengan 

semangat, dedikasi, dan penyerapan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat ahli diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa Keterikatan Karyawan merupakan karyawan 

yang sepenuhnya terikat dan sepenuhnya mendedikasikan dirinya 

terhadap pekerjaan dan organisasinya yang terhubung baik secara 

fisik, kognitif dan emosi. 

2. Prinsip untuk Menciptakan Keterlibatan 

Menciptakan keterlibatan aantara karyawan dengan 

organisasi bukan suatu hal yang mudah. Peran dari karyawan di 

dalam organisasi sangat dibutuhkan agar mampu menciptakan 

keterlibatan ditempat kerja. Menurut Macey et al., (2009) ada 

empat prinsip untuk menciptakan keterlibatan tenaga kerja, 

antara lain:  

a. Karyawan memiliki kapasitas untuk terikat  

b. Karyawan memiliki alasan atau motivasi untuk terikat  

c. Karyawan memiliki kebebasan untuk terikat  

d. Karyawan tahu bagaimana cara untuk terikat  

Sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan 

keterlibatan ditempat kerja bukanlah suatu hal yang mudah. 

Karena karyawan dituntut untuk memiliki kapasitas, motivasi, 

kebebasan dan tahu bagaimana cara untuk terikat dengan 

organisasi. 
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3. Komponen Penting dalam Keterikatan Karyawan 

Menurut Macey et al., (2009) terdapat empat komponen 

penting untuk bisa merasakan keterlibatan. Empat komponen 

tersebut adalah:  

a. Feelings of urgency  

Urgensi merupakan energi yang diarahkan pada 

tujuan dan determinasi. Urgensi dalam hal ini bisa disamakan 

dengan vigour yang didefinisikan sebagai kekuatan fisik, 

energi emosional, dan keaktifan kognitif, tetapi ditambahkan 

dengan penekanan pada pencapain tujuan.  

b. Feelings of being focused  

Karyawan yang merasa terlibat akan fokus pada 

pekerjaannya. Dalam keadaan normal, mereka akan 

memusatkan perhatian pada apa yang mereka lakukan dan 

tidak akan mudah terganggu dengan keadaan lain. Fokus 

berarti memperhatikan dan meningkatkan kapasitas kognitif 

pada suatu pekerjaan.  

c. Feelings of intensity  

Intensitas merupakan pelengkap fokus, karena kedua 

hal tersebut saling melengkapi dan intensitas mengandung 

kedalaman konsentrasi. Hal ini didorong oleh sifat tuntutan 

pekerjaan dan tingkat keterampilan yang dimiliki oleh 

karyawan. Ketika level kemampuan karyawan selaras dengan 
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tuntutan kerja, maka karyawan akan mencurahkan perhatian 

dan energinya untuk kesuksesan tugas tersebut.  

d. Feelings of enthusiasm 

Antusiasme merupakan keadaan psikologis yang 

secara bersamaan mencakup rasa kebahagian dan energi. 

Antusiasme merupakan istilah yang berguna untuk 

menggambarkan karyawan yang terlibat. Dari pendapat 

diatas, dapat disimpulkan bahwa karyawan harus 

memperhatikan komponen-komponen penting agar dapat bisa 

merasakan engaged. Ada empat komponen penting untuk 

merasakan engagement yaitu urgensi, fokus, intensitas dan 

antusiasme. 

4. Indikator Keterikatan Karyawan 

Menurut Schaufeli dan Bakker (2003) Keterikatan 

Karyawan terdiri dari tiga elemen yaitu: 

1. Vigor (Semangat)  

Merupakan keterikatan karyawan yang dibuktikan 

melalui kekuatan fisik dan mentalnya ketika melakukan 

pekerjaan. Indikator-indikatornya antara lain:  

a. Memiliki energi yang tinggi saat bekerja. 

b. Bersedia mengerahkan semua energi untuk 

menyelesaikan pekerjaannya. 

c. Merasa bersemangat dalam bekerja. 
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d. Tidak mudah menyerah dalam bekerja    

2. Dedication (Dedikasi) 

Merupakan keterikatan karyawan secara emosional 

terhadap pekerjaannya. Indikator-indikatornya antara lain:  

a. Merasa antusias dengan pekerjaannya. 

b. Merasa pekerjaannya menantang. 

c. Merasa bangga dengan pekerjannya. 

d. Merasa pekerjaannya menginspirasi. 

e. Merasa pekerjaan yang dilakukan bermakna. 

3. Absorption (Perhatian penuh) 

Merupakan keterikatan karyawan yang digambarkan 

dengan perilaku karyawan yang memberikan perhatian penuh 

terhadap pekerjaannya.  Absorption mencerminkan keadaan 

karyawan yang merasa senang dirinya tenggelam secara total, 

berkonsentrasi tinggi, dan bersungguh-sungguh dalam 

melakukan pekerjaannya. Indikator-indikatornya antara lain:  

a. Serius dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. 

b. Menikmati pekerjaan hingga lupa waktu. 

c. Merasa ada yang kurang ketika tidak masuk kerja. 

d. Merasa bahagia ketika bekerja secara intens. 

e. Merasa sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan. 

Menurut Khan (1990) Keterikatan Karyawan terdiri dari 

tujuh elemen yaitu: 
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1. Work environment 

2. Leadership 

3. Team and Co- worker 

4. Training and Career Development 

5. Compensation 

6. Organizational policies 

7. Workplace well-being 

Menurut Saks (2006) Keterikatan Karyawan terdiri dari 

dua elemen yaitu: 

b. Job Engagement 

c. Organizational Engagement 

 

Berdasarkan penjelasan indikator diatas, indikator tersebut 

dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Keterikatan 

Karyawan dalam suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan 

indikator Keterikatan Karyawan yang ditulis oleh Schaufeli dan 

Bakker (2003). 

2.2.5. Lingkungan Kerja 

1. Pengertian Lingkungan Kerja 

Menurut Sedarmayanti (2009) lingkungan kerja adalah 

keseluruhan alat perkakas dan bahan yang di hadapi, lingkungan 

sekitarnya dimana seorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan 

kerjannya baik sebagai perseorangan maupun kelompok. Dijelaskan 
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bahwa lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja 

fisik dan lingkungan kerja nonfisik. Lingkungan kerja fisik adalah 

semua yang terdapat disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi 

karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan 

kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinakan 

bekerja dengan optimal. Jika karyawan tersebut senang terhadap 

lingkungan kerja dimana tempat karyawan tersebut bekerja, maka 

karyawan menjadi betah dalam bekerja kemudian melakukan waktu 

aktivitasnya dengan produktif. 

Lingkungan adalah lembaga-lembaga atau kekuatan diluar yang 

berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi, lingkungan di rumuskan 

menjadi dua yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. 

Menurutnya lingkungan umum adalah sesuatu yang yang memiliki 

potensi dalam mempengaruhi organisasi, lingkungan kerja yang 

kurang baik dapat memberikan dampak pada tenaga kerja dan waktu 

yang lebih banyak dan tidak mendukung diperolehnya rancangan 

sistem kerja yang efisien (Robbins, 2002) 

Menurut Spector (1997) mengamati bahwa sebagian besar bisnis 

mengabaikan lingkungan kerja dalam organisasi mereka yang 

berakibat buruk pada kinerja karyawan mereka. Menurutnya, 

lingkungan kerja terdiri dari keselamatan kepada karyawan, keamanan 

kerja, hubungan baik dengan rekan kerja, pengakuan atas kinerja yang 

baik, motivasi untuk berkinerja baik dan partisipasi dalam proses 
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pengambilan keputusan perusahaan. Dia lebih lanjut menjelaskan 

bahwa setelah karyawan menyadari bahwa perusahaan menganggap 

mereka penting, mereka akan memiliki komitmen tingkat tinggi dan 

rasa kepemilikan untuk organisasi mereka. Berdasarkan penjelasan 

diatas, bahwa peneliti menyimpulkan lingkungan kerja akan 

berpengaruh terhadap kinerja kerja karyawan. 

Berdasarkan beberapa definisi maka dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang berada ditempat kerja 

yang pada dasarnya bersifat fisik maupun non fisik yang mampu 

mendukung kinerja karyawan dalam menjalankan tugasnya di 

organisasi. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja 

Menurut Sutrisno (2012) faktor-faktor lingkungan kerja yang 

mempengaruhi faktor-faktor individu adalah: 

1) Kondisi fisik  

2) Peralatan 

3) Waktu  

4) Material  

5) Pendidikan  

6) Supervisi  

7) Desain Organisasi  

8) Pelatihan  

9) Keberuntungan  
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Menurut Siagian, (2006) untuk menciptakan lingkungan kerja yang 

baik  

ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain: 

1) Bangunan tempat kerja  

2) Ruang kerja yang lega  

3) Ventilasi pertukaran udara  

4) Tersediannya tempat-tempat ibadah keagamaan  

5) Tersedianya sarana angkutan khusus maupun umum untuk 

karyawan  

6) Nyaman dan mudah.    

3. Indikator Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk 

mendapatkan keadaan yang nyaman dan berpengaruh baik bagi kinerja 

kerja karyawan serta dengan memperhatikan lingkungan kerja juga 

berpengaruh kepada kepuasan kerja karyawan. Menurut Sedarmayanti 

(2009) ada dua indikator mengenai lingkungan kerja yaitu: 

1. physical work environment 

2. non-physical work environment 

Sedangkan menurut Robbins (2002) indikator yang mempengaruhi 

lingkungan kerja antara lain: 

a. Lingkungan Kerja Fisik 

1) Suhu 
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Suhu merupakan suatu variabel individual yang 

membedakan satu sama lain. Untuk memaksimalkan 

produktifitas penting untuk karyawan bekerja di suatu 

lingkungan dimana suhu diatur dengan sedemikian rupa 

sehingga dapat di terima oleh setiap individual. 

2) Kebisingan  

Telaah dari suara menunjukan bahwa suara yang konstan 

dan dapat diramalkan pada umumnya tidak menyebabkan 

penurunan prestasi kerja, namun sebaliknya dapat memberikan 

pengaruh negatif.  

3) Penerangan  

Tingkat intensitas cahaya yang tepat dapat membantu 

pegawai dalam memperlancar aktivitas kerjanya.  

4) Mutu udara  

Fakta membuktikan bahwa jika menghirup udara yang 

tercemar dapat merugikan pada kesehatan. Udara yang 

tercemar dilingkungan kerja dapat menyebabkan sakit kepala, 

mata perih, lekas marah dan depresi, maka udara yang baik 

dapat memberikan kenyamanan pegawai dalam menjalankan 

aktivitasnya. 

Indikator lain yang mempengaruhinya adalah rancangan 

ruang kerja yang menimbulkan kenyamanan bagi karyawan. 

Indikator tersebut antara lain menurut Robbins (2002): 
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1) Ukuran ruang kerja 

Penting bagi perusahaan mempertimbangkan ruang kerja, 

karna ruang kerja sangat mempengaruhi. Ruang kerja yang 

sempit dan membuat pegawai sulit untuk bekerja akan 

menghasilkan kinerja yang lebih rendah jika dibanding dengan 

karyawan yang memiliki ruang kerja yang luas.  

2) Pengaturan ruang kerja  

Pengaturan ruang kerja ini merunjuk pada jarak antara 

orang dan fasilitas. Pengaturan ruang kerja sangatlah penting 

karna sangat mempengaruhi  interaksi sosial. Karyawan 

mungkin akan lebih berinteraksi dengan individu atau 

karyawan yang lain yang dekat secara fisik. Oleh karnanya 

lokasi ruang kerja karyawan sangat mempengaruhi informasi 

yang ingin diketahui. 

3) Privasi  

Privasi dapat dipengaruhi oleh dinding, partisi dan sekatan 

fisik lainnya. Kebanyakan karyawan sangat menginginkan 

tingkat privasi yang besar dalam pekerjaan mereka, terkhusus 

dalam posisi manajerial (dimana privasi diasosiasikan dalam 

status). Privasi itu sendiri membatasi gangguan bagi karyawan 

yang melakukan tugas rumit. 

b. Lingkungan Kerja Non Fisik 
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Lingkungan kerja non fisik ini mencangkup hubungan di dalam 

organisasi, semua karyawan membutuhkan orang lain dalam 

melakukan aktivitasnya, yang meliputi:  

 

 

1) Hubungan Kerja  

Hubungan kerja adalah interaksi antara atasan dan 

bawahannya maupun dengan sesama rekan kerja yang mampu 

menciptakan lingkungan yang pada hakikatnya mampu 

memotivasi dan menahan karyawan agar tetap bekerja di dalam 

organisasi.   

2) Kelompok lingkungan kerja  

Adalah sekumpulan orang yang berinteraksi satu sama lain 

sekaligus mempresepsikan diri sendiri sebagai bagian dari 

kelompok yang datang bersama sama untuk mencapai suatu 

tujuan.  

Menurut Spector (1997) indikator yang mempengaruhi 

lingkungan kerja antara lain: 

1) Safety to employees 

2) Job security 

3) Good relations with co-workers 

4) Recognition for good performance 

5) Motivation for performing well 
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6) Participation in the decision making process of the firm 

Berdasarkan penjelasan indikator diatas, indikator tersebut 

dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja kerja karyawan, 

sebagai tolok ukur lingkungan kerja untuk menambah motivasi 

terhadap kinerja kerja karyawan. Penelitian ini menggunakan 

indikator ligkungan kerja yang diungkapkan oleh Sedarmayanti 

(2009). 

2.2.6. Kepuasan Kerja 

1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada 

setiap karyawan. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut, 

maka seorang karyawan akan merasa terdorong untuk lebih menyukai 

pekerjaannya dan merasa nyaman. 

Menurut Robbins (2008) kepuasan kerja didefinsikan dengan 

suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan 

hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya. Sedangkan menurut 

Luthans (2011), kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan 

dari seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal-hal yang 

dianggap penting. 

Menurut Rivai (2015) kepuasan kerja merupakan bentuk 

evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya 

senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja. 

Handoko (2012) mengatakan bahwa kepuasan kerja (job satisfaction) 
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adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan 

mereka.  

Kepuasan kerja dapat mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya, yang ini berdampak dalam sikap positif 

seorang karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang 

dihadapi disekitar lingkungan kerjanya. 

2. Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Kepuasaan kerja seorang karyawan dapat memberikan manfaat 

yang besar baik bagi pegawai maupun perusahaan atau organisasi. 

Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja menurut Hasibuan 

(2001) sebagai berikut:  

a. Balas jasa yang adil dan layak 

b. Penempatan yang tepat sesuai keahlian  

c. Berat ringannya pekerjaan  

d. Suasana dan lingkungan pekerjaan  

e. Peralatan yang menjang pelaksanaan pekerjaan  

f. Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya  

Menurut Rivai (2015) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karayawan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, 

yaitu: 

a. Faktor Intrinsik  
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Faktor intrinsik adalah Faktor yang berasal dari dalam diri 

karyawan tersebut dan dibawa oleh karyawan sejak pertama kali 

bekerja pada suatu organisasi.   

 

 

b. Faktor Ekstrinsik  

Faktor ekstrinsik menyangkut hal-hal yang berasal dari luar diri 

karyawan, antara lain kondisi fisik lingkungan kerja, interaksinya 

dengan karyawan lain, sistem penggajian dan sebagainya. 

Sedangkan menurut Sinambela (2016) berpendapat bahwa 

setidaknya ada enam faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu:  

a. Faktor Psikologi  

Faktor psikologi merupakan faktor yang berhubungan 

dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman dalam 

bekerja, sikap terhadap kerja, bakat maupun keterampilan.  

b. Faktor Sosial  

Faktor ini merupakan suatu faktor yang berhubungan 

langsung dengan interaksi sosial antar sesama karyawan maupun 

atasan.  

c. Faktor Fisik  

Merupakan Faktor yang langsung berhubungan dengan 

kondisi fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, hal ini 

dapat meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja, dan waktu 
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istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, 

pertukaran udara, kondisi kesehatan pegawai, umur dan 

sebagainnya.  

 

 

d. Faktor Finansial 

Merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan yang meliputi sistem dan besarnya gaji, 

jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, 

promosi dan sebagainya.  

e. Mutu Pengawasan  

Kepuasan karyawan dapat ditingkatkan melalui perhatian 

dan hubungan yang baik dari pimpinan sehingga karyawan 

merasakan bahwa dirinya dianggap penting didalam suatu 

organisasi. 

f. Faktor Hubungan Antar Pegawai, antara lain:  

1) Hubungan antar manajer dengan pegawai  

2) Faktor fisik dan kondisi kerja 

3) Hubungan sosial diantara pegawai  

4) Sugesti dari teman sekerja  

5) Emosi dan situasi kerja 

3. Indikator Kepuasan Kerja 
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Menurut Smith, Kendall dan Hullin (1996) dalam Luthans 1998) 

indikator kepuasan kerja meliputi:   

1) Pekerjaan itu sendiri  

a. Kesempatan untuk menerima tanggung jawab lebih besar   

b. Kesempatan untuk belajar   

c. Menyediakan individu dengan pekerjaan yang dapat menambah 

keterampilan karyawan  

2) Gaji atau Upah   

a. Pemberian gaji atau upah disesuaikan dengan latar belakang 

pendidikan   

b. Pemberian gaji atau upah disesuaikan dengan kemampuan 

karyawan   

c. Keadilan dalam pemberian gaji/upah   

3) Peluang Promosi   

a. Keterbukaan untuk seluruh karyawan dalam memperoleh 

peluang untuk mengikuti program promosi jabatan 

b. Kesetaraan untuk mengikuti promosi posisi pekerjaan.   

c. Promosi yang diberikan mengikuti aturan 

4) Supervisi  

a. Dukungan dari atasan   

b. Pengawasan dari atasan terhadap kinerja karyawan   

c. Kemampuan atasan untuk memberikan bantuan pada saat kerja   

5) Rekan Kerja  
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a. Karyawan mendapat dukungan dari rekan kerja  

b. Ada bantuan dari sesama rekan kerja yang sedang mengalami 

kesulitan 

c. Kekeluargaan terjalin dengan baik di tempat kerja   

Menurut Rivai (2015) ada tujuh indikator kepuasan kerja antara 

lain: 

1) Isi pekerjaan 

Penampilan tugas pekerjaan yang aktual dan sebagai 

kontrol terhadap pekerjaan. Apakah pekerjaan tersebut sesuai 

dengan kemampuannya atau malah memberatkan karyawan. 

2) Supervisi 

Peran dari atasan ataupun supervisor yang membuat 

karyawan merasa termotivasi atau justru mendapat tekanan dari 

sikap para supervisor terhadap karyawan.  

3) Organisasi dan manajemen 

Bagaimana peran organisasi dan manajemen dalam 

memberikan suatu pekerjaan maupun kebijakan-kebijakan yang 

dibuat dalam organisasi maupun dalam perusahaan.  

4) Kesempatan untuk maju 

Apakah karyawan dapat mempunyai kesempatan untuk 

maju atau mendapat promosi untuk mendapatkan jabatan yang 

lebih tinggi. 
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5) Gaji dan keuntungan dalam bidang finansial lainnya seperti adanya 

insentif.  

Apakah karyawan merasa puas mengenai kebijakan 

finansial seperti penetapan gaji dan pemberian kompensasi baik 

finansial maupun non finansial.   

 

 

6) Rekan kerja  

Bagaimana karyawan merasa puas terhadap rekan kerja lain 

baik sesama karyawan maupun atasan.  

7) Kondisi Pekerjaan   

Hal ini lebih fokus kepada kondisi didalam pekerjaan baik 

dari sisi bagunan, pencahayaan, maupun tata letak ruang yang 

berkaitan dengan kepuasan karyawan terhadap kondisi 

pekerjaannya. 

Menurut Robbins (1996) kepuasan kerja merupakan suatu sikap 

positif terhadap pekerjaan seseorang. Indikator dari kepuasan kerja 

adalah sebagai berikut:  

1) Kepuasan terhadap pekerjaan 

a. Kelengkapan fasilitas di tempat kerja 

b. Pemberian kebebasan dalam bekerja  

c. Pekerjaan yang sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan 

dan kemampuan  
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d. Antusias karyawan terhadap pekerjaan  

2) Kepuasan terhadap imbalan  

a. Gaji yang diterima sesuai dengan beban kerja dan tanggung 

jawab  

b. Kesesuaian besar dan jenis tunjangan 

3) Kepuasan terhadap Supervisi atasan   

a. Pengarahan oleh atasan kepada bawahan dalam setiap pekerjaan  

b. Hubungan komunikasi antara atasan dengan bawahan  

c. Ketegasan atasan dalam menegakkan kedisplinan 

4) Kepuasan terhadap rekan kerja 

a. Hubungan antar rekan kerja 

b. Kerjasama dengan rekan kerja  

5) Kesempatan promosi  

a. Keadilan kebijakan promosi  

b. Kesempatan yang sama untuk promosi kepada semua karyawan 

2.3. Hubungan Antar Variabel 

2.3.1. Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pangarso dan Mulyaningsih (2014) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangarso dan 

Mulyaningsih (2014) ditemukan bahwa pelatihan berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan dengan adanya kepuasan kerja karyawan 

dalam pelatihan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Lesmana (2018) 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Lesmana 

(2018) ditemukan bahwa pelatihan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan di PT Hermes Reality Indonesia. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sultana, Irum, Ahmad dan Mehmood 

(2012) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sultana, et al. (2012), 

ditemukan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan hubungan antara kedua variabel tersebut, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H1: Terdapat pengaruh positif antara pelatihan terhadap kinerja 

karyawan. 

2.3.2. Pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nazir dan Islam (2017) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazir dan Islam (2017), 

ditemukan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara 

variabel Keterikatan Karyawan dengan komitmen organisasi dan 

kinerja karyawan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anitha (2014) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Anitha (2014), 

ditemukan bahwa ada Keterikatan Karyawan memiliki pengaruh yang 

signifikan dalam kinerja karyawan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Meswantari dan Awaludin (2018) 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Meswantari dan 

Awaludin (2018), ditemukan bahwa Keterikatan Karyawan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kineja baik secara 

parsial maupun simultan.  

Berdasarkan hubungan antara kedua variabel tersebut, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H2: Terdapat pengaruh positif antara keterikatan karyawan 

terhadap kinerja karyawan. 

2.3.3. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indrasari (2017) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrasari (2017), 

ditemukan bahwa budaya organisasi, lingkungan kerja, gaya 

kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja 

dosen Perguruan Tinggi Negeri Bojonegoro Community Community. 

Serta budaya organisasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, 

kepuasan kerja dan pengaruh positif signifikan kinerja dosen 

Perguruan Tinggi Negeri Bojonegoro.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto, Sutrisno dan Ali (2017) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyanto, et al. (2017), 

menunjukkan bahwa ada pengaruh simultan terhadap motivasi kerja 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Juliarti dan Sudja (2018) 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Juliarti dan Sudja (2018), 

hasil uji statistik menunjukkan lingkungan kerja terbukti berpengaruh 

positif dan signifikan kinerja karyawan. 

Berdasarkan hubungan antara kedua variabel tersebut, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H3: Terdapat pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

 

 

2.3.4. Pengaruh Pelatihan terhadap Kepuasan Kerja 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Hanaysha dan Tahir (2015) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanaysha dan Tahir 

(2015), mengungkapkan bahwa pelatihan karyawan memiliki efek 

positif yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Vasudevan (2014) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Vasudevan (2014), 

memperoleh hasil bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif 

signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Basir dan Wahjono (2014) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Basir dan Wahjono 

(2014), menemukan bahwa kepuasan kerja dipengaruhi oleh pelatihan 

secara langsung atau melalui kinerja. 
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Berdasarkan hubungan antara kedua variabel tersebut, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H4: Terdapat pengaruh positif antara pelatihan terhadap kepuasan 

kerja. 

2.3.5. Pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap Kepuasan Kerja 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Madan dan Srivastava (2015) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Madan dan Srivastava 

(2015), menemukan bahwa Keterikatan Karyawan memiliki dampak 

yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Lu Lu, Chieh Lu, Gursoy dan Neale 

(2016) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Lu Lu, et al. (2016), 

menunjukkan bahwa Keterikatan Karyawan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Sofian (2012) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Sofian 

(2012), menunjukkan bahwa Keterikatan Karyawan mempunyai 

hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan OCB (organizational citizenship behavior). 

Berdasarkan hubungan antara kedua variabel tersebut, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H5: Terdapat pengaruh positif antara keterikatan karyawan 

terhadap kepuasan kerja. 
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2.3.6. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Raziq dan Maulabakhsh (2015) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Raziq dan Maulabakhsh 

(2015), menunjukkan bahwa adanya hubungan positif antara 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pawirosumarto, Sarjana dan Gunawan 

(2016) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pawirosumarto, et al 

(2016), hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja, gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Sofia (2014) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka dan Sofia 

(2014), menunjukkan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif 

pada kepuasan kerja. 

Berdasarkan hubungan antara kedua variabel tersebut, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H6: Terdapat pengaruh positif antara lingkungan kerja terhadap 

kepuasan kerja 

2.3.7. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Wening dan Choerudin (2015) 
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Wening dan Choerudin 

(2015), menunjukkan bahwa kinerja terhadap pekerjaan dipengaruhi 

oleh kepuasan kerja pada pekerjaan. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Berliana, Siregar dan Gustian (2018) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Berliana, et al. (2018), 

ditemukan bahwa kompensasi remunerasi yang diberikan dianggap 

cukup tepat, kepuasan kerja dianggap puas, kinerja karyawan dianggap 

tinggi, kompensasi remunerasi berpengaruh pada kepuasan kerja, dan 

kompensasi remunerasi dan kepuasan kerja memiliki berpengaruh 

pada kinerja karyawan antara kompensasi remunerasi dan kepuasan 

kinerja karyawan mempengaruhi kinerja, ternyata kompensasi 

remunerasi memiliki pengaruh dominan. Karena kompensasi 

remunerasi memiliki pengaruh dominan pada kinerja daripada 

kepuasan kerja, disarankan untuk memberikan kompensasi remunerasi 

yang sesuai dengan meningkatkan manfaat lainnya, sehingga karyawan 

dapat bekerja lebih profesional. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siengthai dan Pila-Ngarm (2015) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siengthai dan Pila-

Ngarm (2015), menunjukkan bahwa desain ulang pekerjaan secara 

signifikan dan berbanding terbalik dengan kinerja karyawan. 

Sementara itu kepuasan kerja ditemukan berhubungan positif dan 

signifikan dengan kinerja karyawan. Selain itu, efek interaksi antara 
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desain ulang pekerjaan dan kepuasan kerja ditemukan berhubungan 

positif dan signifikan dengan kinerja karyawan. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Amin (2015) 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Amin (2015), 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara kepuasan kerja dan 

kinerja guru. Ada hubungan positif antara kondisi kerja guru dengan 

kinerja guru. Ada hubungan antara motivasi guru untuk mengajar 

dengan kinerja guru. Ada hubungan antara kepuasan kerja dengan 

motivasi guru untuk mengajar. Ada hubungan antara kondisi kerja 

dengan motivasi mengajar guru. 

Berdasarkan hubungan antara kedua variabel tersebut, maka 

diajukan hipotesis sebagai berikut:  

H7: Terdapat pengaruh positif antara kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan 

2.3.8. Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan 

Kerja sebagai Variabel Intervening 

Dari hasil penelitian ditemukan oleh Anitha dan Kumar (2016), 

pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan dengan adanya 

kepuasan kerja karyawan dalam pelatihan, menemukan bahwa pelatihan 

dapat meningkatkan kinerja karyawan sehingga pelatihan berpengaruh 

positif terhadap kinerja. Butt et al. (2007) memproleh hasil yaitu hubungan 

antara pelatihan dan kepuasan bersifat positif dan signifikan. Khan (2012) 

memperoleh hasil bahwa pelatihan berkorelasi positif dengan kinerja 
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karyawan. Sehingga kesimpulannya ada pengaruh signifikan dari pelatihan 

terhadap kinerja karyawan.  

H8: Terdapat pengaruh positif antara Pelatihan terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Kepuasan Kerja 

2.3.9. Pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan 

melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

Dari hasil penelitian Nazir dan Islam (2016) menunjukkan bahwa 

variabel keterikatan karyawan memiliki hubungan positif terhadap kinerja 

karyawan. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Lewiuci dan 

Mustamu (2016) menunjukkan bahwa tiga dimensi keterikatan karyawabn 

yakni vigor, dedication dan absorption secara parsial maupun simultan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu, dimensi keterikatan karyawan memainkan peran vital dalam 

kepuasan kerja. Secara khusus, dapat diamati bahwa semua dimensi 

keterikatan karyawan secara signifikan terkait dengan kepuasan kerja. 

H9: Terdapat pengaruh positif antara Keterikatan Karyawan terhadap 

Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja 

2.3.10. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Chaudhry, et al. (2017), 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja, keterikatan karyawan, kepuasan 

kerja memiliki hubungan yang kuat dengan kinerja organisasi. Penelitian 

ini juga mendukung gagasan bahwa ketika lingkungan kerja yang baik 
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diberikan kepada karyawan di organisasi, karyawan tidak hanya senang 

tetapi tetap di sana dan bekerja untuk kemajuan dari organisasi. 

Keterikatan karyawan dan kepuasan memainkan peran mediasi antara 

lingkungan kerja, pelatihan dan pengembangan dan kinerja organisasi 

H10: Terdapat pengaruh positif antara Lingkungan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja 

2.4. Kerangka Pikir Penelitian 

Variabel yang digunakan pada penelitian ini meliputi Pelatihan (X1), 

Keterikatan Karyawan (X2), Lingkungan Kerja (X3), Kinerja Karyawan (Y) 

dan Kepuasan Kerja (Z). Berdasarkan variabel tersebut, hubungan antara 

variabel independen, dependen dan intervening dapat dijelaskan dengan rinci 

pada kerangka pikir penelitian sebagai berikut: 

 

 H1 

 

 H4 

 

 

 

 

 H8 

 

 H5 H7 

 

 H9 

 

Pelatihan 

1. Tujuan pelatihan 

2. Kualifikasi pelatih 

3. Materi pelatihan  

4. Metode pelatihan  

5. Peserta pelatihan  

 

(Mangkunegara 2009) 

Keterikatan 

Karyawan 

1. Vigor 

2. Dedication 

3. Absorption 

(Schaufeli dan 

Bakker 2003) 

Kinerja Karyawan 

1. Quantity of 

results 

2. Quality of the 

results 

3. Timeliness of 

results 

4. Presence 

5. The ability to 

work together 

 

(Mathis dan 

Jackson 2004) 

Kepuasan Kerja 

1. The Work itself 

2. Wage 

3. Promotion 

4. Supervision 

5. Co-workers 

 

Smith, Kendall dan 

Hullin 1969 (dalam 

Luthans 1998) 

 

Lingkungan Kerja 

1. Physical work 
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H10 

 

    

H6 

H3 
 

  

  

  H2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Pikir Penelitian 

 


