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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model-Model Penelitian 

Menurut Hough, Green dan Plumlee (2016) yang melakukan penelitiannya pada 

southern Arkansas University bertujuan untuk mengetahui pengaruh 

organizational trust dan ethic environment terhadap employee engagement. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan employees and managers 

dari perusahaan non governmental yang ada di Southern Arkansas. Hasil dari 

penelitian ini ethic environment tidak berpengaruh signifikan terhadap employee 

engagement dan organizational trust berpengaruh signifikan terhadap employee 

engagement. 

Gambar 2.1  

Dampak Lingkungan Etis dan Kepercayaan Organisasi terhadap Keterlibatan 

Karyawan 

Sumber : Hough, Green dan Plumlee (2016) 
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Menurut Karanges dan Beatson (2014) yang melakukan penelitiannya pada 

Queenland University of Techlogy Australia bertujuan untuk menyelidiki 

keterlibatan karyawan dengan komunikasi internal: Perspektif pertukaran sosial, 

dengan menggunakan sampel 2000 Australian dengan umur 18-65, bekerja full 

time job atau part time job. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

communication, perceived support, dan identification secara langsung 

menpengaruhi employee engagement. 

Gambar 2.2 

Mengoptimalkan Keterlibatan Karyawan dengan Komunikasi Internal: Perspektif 
dari Kehidupan Sosial 

Sumber : Karanges dan Beatson (2014) 

 

Menurut Alvi dan Abbasi (2012) yang melakukan penelitiannya pada Pakistan 

yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari organizational justice pada 

Employee Engagement pada sektor bank di Pakistan. Disini dipilih 312 responden 

pada Lahore di Pakistan yang bergerak di sektor bank. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa keadilan organizasional berpengaruh signifikan terhadap 

keterlibatan karyawan. 
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Gambar 2.3  

Dampak Keadilan Organisasi terhadap Keterlibatan Karyawan di Bidang 

Perbankan Pakistan 

 

 

Sumber : Alvi dan Abbasi (2012)   

Menurut Hassan dan Ahmed (2011) yang melakukan penelitiaanya di Malaysia 

yang bertujuan untuk meneliti bagaimana pemimpinan berkontribusi terhadap 

bawahannya melalui kepercayaan. Sampel yang di pilih merupakan 395 

respondent bank yang dipilih secara random di Malaysia. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa interpersonal trust dan leadership authenticity  menpengaruhi 

signifikan terhadap employee engagement. 
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Gambar 2.4 

 Authentic Leadership, Trust and Work Engagement 

 

Sumber : Hassan dan Ahmed (2011) 

Menurut Wei He dan Zhu (2013) yang melakukan penelitiannya pada tahun 2013 

di United Kingdom bertujuan untuk mengetahui hubungan antara Procedural 

Justice sama employee engagement. Sampel yang digunakan merupakan 222 

responden yang terdapat di financial service organization in the United Kingdom. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa procedural justice, organization 

Identification dan moral indentity centrality mempuyai pengaruh signifikan 

terhadap employee engagement. 

Gambar 2.5 

Keadilan Prosedural dan Keterlibatan Karyawan 

 

Sumber : Wei He dan Zhu (2013) 
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Menurut. Downey (2014) yang melakukan penelitiannya di Dubai bertujuan untuk 

mengetahui hubungan dari peran keragaman praktif dan inklusi dalam 

mempromosikan kepercayaan dan keterlibatan karyawan. Sampel yang digunakan 

merupakan 4597 employee dari sektor kesehatan. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa diversity practices dan trust climate menpengaruhi 

engagement. 

Gambar 2.6 

 Peran Praktik Keragaman dan Penyertaan dalam Mempromosikan 

Kepercayaan dan Keterlibatan 

 

 

Sumber : Downey (2014) 

Menurut Owor (2016) yang melakukan penelitiaannya di Uganda yang bertujuan 

untuk mengetahui praktek pengelolaan sumber daya manusia, karyawan 

keterlibatan dan perilaku kewargaan organisasional di beberapa perusahaan 

terpilih di Uganda. Sampel yang digunakan adalah karyawan dari soft drink 

company yang berada di districts of Uganda. Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa human resource practices (antecedents) mempuyai pengaruh signifikan 

terhadap employee engagement. 
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Antecedents: 

1. Job characteristic 

2. Role Clarity 

3. Material Adequacy 

4. Team Work 

5. Reward/Recognition 

6. Perceived Social 

Support 

7. Compensation Fairness 

8. Job Security 

9. Employee Development 

Employee 

Engagement: 

1. Vigor 

2. Dedication 

3. Absorption 

OCB 

Gambar 2.7  
Praktek Pengolahan Sumber Daya Manusia, Keterlibatan Karyawan dan 

Prilaku Kewargaaan Organisasional di Perusahan Terpilih di Uganda 

Sumber : Owor (2016) 

 

Menurut  Khuong and Dung (2015) yang melakukan penelitiaannya di Vietnam 

yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan etis dan organisasi 

keadilan keterlibatan karyawan. Sampel yang digunakan merupakan 312 

responden tekinisi perusahaan yang ada Vietnam. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa ethical leadership, ethic-based Contigent Reward, dan 

employee trust menpunyai pengaruh signifikan terhadap employee engagement. 

Organization justice tidak berpengaruh singifikan terhadap employee engagement. 
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Gambar 2.8  

Pengaruh Kepemimpinan Etis dan Organisasi 

Keadilan Keterlibatan Karyawan dengan Mediasi 

Kepercayaan Karyawan 

 

Sumber : Khuong and Dung (2015) 

 

Menurut Roof (2015) yang melakukan penelitiannya  di Amerika yang bertujuan 

untuk Asosiasi Spiritualitas Individu pada Karyawan Keterlibatan: Roh di Tempat 

Kerja. Sampel yang digunakan merupakan sensus dengan responden pekerja yang 

ada di north amerika. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa spirituality 

mempuyai pengaruh signifikan terhadap employee engagement. 
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Gambar 2.9 

 Asosiasi Spiritualitas Individu pada Karyawan 

Keterlibatan: Roh di Tempat Kerja 

 

Sumber : Roof (2015) 

Menurut Mun et al. (2013) yang melakukan penelitiaannya di Malaysia  yang 

bertujuan untuk Keterlibatan Karyawani dari Sektor Swasta di Malaysia. Sampel 

yang digunakan merupakan 204 responden pekerja sector privete di Malaysia. 

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa goal settings job autonomy, strategic 

attention, dan role benefit berpengaruh signifikan terhadap employee engagement 

Gambar 2.10   

 Keterlibatan Karyawan: Sebuah Studi dari Sektor Swasta di Malaysia 

 

Sumber : Mun et al. (2013) 
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Menurut Liu Hui dan Sun-Yao-Yao (2015) yang melakukan penelitiannya di 

China yang bertujuan untuk mengetahui Pengaruh dari Organizational Trust on 

Employee Engagement. Sampel yang menjadi objek penelitian Liu Hui dan Sun-

Yao-Yao adalah pekerja dari perusahaan yang dimiliki oleh pemerintahan di 

China. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa organizational trust, leader 

member exchange, dan work value mempuyai pengaruh signifikan terhadap 

employee engagement  

Gambar 2.11   

 An Empirical Research on Influence 
of Organizational Trust on Employee Engagement 

 

Sumber : Sun-Yao-Yao (2015) 

Menurut Ahmad dan Aldakhil (2012) yang melakukan Penelitian di Saudi Arabin 

yang berjudul Keterlibatan Karyawan dan Komunikasi Strategis di Bank-bank 

Saudi Arabin. Sampel yang dijadikan sebagai objek dari penelitian ini adalah 

sektor bank di Saudi Arabin.Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 

communication dan employee comfort level mempuyai pengaruh signifikan 

terhadap employee engagement. 
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Gambar 2.12 

 Keterlibatan Karyawan dan Komunikasi Strategis di Bank-bank Arab Saudi 

Sumber : Ahmad dan Aldakhil (2012) 

 

Menurut Glavas (2016) yang melakukan penelitiannya di USA dengan judul 

Tanggung jawab sosial perusahaan dan keterlibatan karyawan: Memungkinan 

Karyawan untuk Bekerja dengan Sepenuh Hatinya. Sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah 15.184 pekerja dari bidang jasa di USA. Hasil dari penelitian 

ini menyatakan bahwa corporate social responsibility, authenciticity, dan 

perceived organization support berpengaruh signifikan terhadap employee 

engagement. 
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Gambar 2.13  

Tanggung jawab sosial perusahaan dan keterlibatan karyawan: 
Totalitas Keterlibatan Karyawan dan Kinerja 

 

 

 

 

Sumber : Glavas (2016) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

Menurut Risher (2010) Employee engagement merupakan sebuah ilmu 

penelitiaan dalam perilaku organisasi yang menjadi topik utama dalam masa ini. 

Daya tarik ini terjadi karena employee engagement merupakan sebuah variable 

yang secara keseluruh menpengaruhi seluruh sistem kerja dari perusahaan. 

Sehingga keterlibatan kerja di jadikan sebagai salah satu penelitian yang mepuyai 

hubungan emosional yang tinggi yang dimiliki oleh karyawan terhadap 

organisasinya. Menurut Lockwood (2005) Employee engagement merupakan 

perluasan dimana karyawan berkomitmen untuk sesuatu atau seseorang dalam 

organisasi, karyawannya mempuyai sifat setia dan produktif. Employee 

engagement menurut Thomas (2007) sebuah situasi dimana karyawan memiliki 

psikologis yang stabil dan juga hubungan karyawan dengan tempat dimana 

karyawan tersebut bekerja. 

Menurut Sahoo dan Mihra (2012) employee engagement merupakan 

tingkat dimana karyawan sepenuhnya terlibat dalam dan berkomitmen untuk 

pekerjaan mereka, perhatian tentang organisasi dan rekan-rekan mereka, dan 

bersedia untuk memperpanjang sendiri dan bekerja ekstra untuk perusahaan 

mereka untuk memastikan keberhasilannya. Menurut Mahadru dan Sharma (2006) 

employee engagement merupakan tingkat komitmen terhadap pekerjaan yang 

seorang karyawan melakukan dan tercermin dalam berapa lama dia tetap dengan 

organisasi sebagai hasil dari komitmen mereka. 

Menurut Nusatria (2011) kerterlibatan kerja adalah sebuah gagasan yang 

bersifat multi dimensi, dimana seorang karyawan secara langsung bisa terikat 

dengan perusahaannya secara emotional, fisik atau pengaruh lainnya. Keterlibatan 
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karyawan terjadi pada saat karyawan secara stabil berinteraksi dengan karyawan 

lain. Disengaged employee, bermasuk dimana karyawan berusaha menghindari 

tugas yang di berikan dari perusahaan. Schaufeli (2012), menyatakan bahwa salah 

satu contoh dari karakteristik karyawan yang mempuyai hubungan keterikan 

dengan perusahaan adalah kepercayaan dari diri karyawan dan menganggap 

bahwa pekerja merupakan sebuah hal yang menyenangkan. Macey et al. (2008) 

mendefinisikan keterlibatan karyawan sebagai motivasi seorang karyawan 

terhadap tujuan dan pemusatan energi, yang muncul dalam bentuk usaha, 

inisifatif, dan kegigihan yang mengarahkan karyawan ke tujuan perusahaan. 

Menurut Wellins dan Concelman (2010) menyatakan bahwa employee 

engagement berperan sebagai faktor yang mendorong karyawan untuk 

menghasilkan kinerja yang tinggi. Sedangkan Menurut Harter, Schmidt, dan 

Hayes (2012) menyatakan bahwa employee engagement merupakan hubungan 

antara karyawan denga perusahaan dengan rasa yang anutisias terhadap 

pekerjaannya. Menurut Luthans dan Peterson (2002), Employee engagement 

merupakan sebuah faktor yang mendorong pekerja untuk lebih fokus terhadap 

pekerjaannya secara mental maupun fisik. Keterlibatan kerja terjadi saat 

karyawan dalam keadaan yang sadar atau secara emosi terhubungan dengan 

manusia laiinnya. Di sisi lain,  Disengaged employees merupakan dimana 

karyawan berusaha tidak melakukan pekerjaannya atau menghindar dari 

pekerjaan yang di berikan dari perusahaan. 

 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel 
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2.3.1 Ethic Enviroment dan Employee Engagement 

Menurut Vitell dan Sighapakdi (2008) ethic merupakan bagaimana kita 

mengharapkan insitusional ethis dari organisasional pada moral terhadap 

statification, organizational commitment. Menurut Ardichivil, Mitchell dan Jordle 

(2009) ethis merupakan sebuah budaya yang membantu perkembangan sebuah 

lingkungan untuk value dan employee ataupun dengan istilah “go beyond the 

minimum to explore and implement ethical decision”. Menurut Mitonga-monga 

dan Cilliers (2015) Ethic Environment atau namanya culture workplace positif 

signifikan terhadap Employee Engagement di Democratic Republic of Congo 

(DRC) karena Ethic Environment mempuyai pengaruh yang positif atau negatif 

pada sebuah perusahaan maka akan terjadi peningkatan keterlibatan pekerja dalam 

perusahaan tersebut. 

Menurut Hartog dan Belschak (2012) melakukan dua studi di mana 

mereka mensurvei karyawan dan supervisor. Karyawan menilai perilaku etis 

atasan mereka sesuai dengan tingkat mereka sendiri kinerja kerja, sementara 

supervisor melaporkan perilaku kerja karyawan. Hasil menunjukkan bahwa 

"kepemimpinan etis secara signifikan terkait dengan inisiatif karyawan dan 

perilaku kerja kontraproduktif dan bahwa hubungan ini dimediasi oleh 

keterlibatan kerja. Karyawan yang menganggap pemimpin mereka lebih etis lebih 

banyak keterlibatan dan produktivitas yang kurang kontra. Menurut Dajani (2015) 

menunjukan bahwa work policies and procedures mempuyai pengaruh yang 

signifikan positif terhadap employee engagement. Di dalam penelitian Dajani 

work policies and procedures merupakan kondisi dan juga aturan yang berada di 

dalam perusahaan bank di Egypt (objek penelitian dari penulis Dajani). 

Edric Kho, Pengaruh Ethic Environment Terhadap Employee Engagement dengan Organizational Trust Sebagai Variabel 
Mediasi di Bidang Ekspedisi Batam, 2018 
UIB Repository©2018



22 
 
 

 

Menurut Yener, Yaldiran dan Ergun (2012) yang melakukan penelitian 

tentang  The Effect Of Ethical Climate On Work Engagement, menyatakan bahwa 

Ethical Climate mempuyai pengaruh yang signifikan terhadap work engagement. 

Di sini ethical climate dapat di artikan ethic environment dikarenakan kedua 

variabel tersebut menjelaskan situasi kerja yang terdapat di dalam perusahaan. 

Dan untuk work engagement mempuyai arti yang sama dengan employee 

engagement pada jurnal Yener, Yaldiran dan Ergun (2012). Menurut Hough, 

Green dan Plumlee dan Dung (2015) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh 

Kepemimpinan Etis dan Organisasi Keadilan Keterlibatan Karyawan dengan 

Mediasi Kepercayaan Karyawan. Disini Hough, Green dan Plumlee dan Dung 

menyatakan membuktikan bahwa ethical leadership mempuyai hubungan yang 

signifikan terhadap Employee Engagement. Ethical Leadership mempuyai 

hubungan yang erat dengan ethic environment. Dimana pekerja mempuyai etika-

etika yang harus dipatuhi dalam pekerjaan rutinenya. 

Menurut Pučėtaitė (2014) yang melakukan penelitiaanya tentang  

Merangsang Kreativitas Organisasi melalui Praktik Kepemimpinan Etis: Peran 

Memediasi Kepercayaan Organisasi, menyatakan bahwa ethical leadership 

berpengaruh signifikan terhadap organizational trust. Penelitiaan yang dilakukan 

oleh Pučėtaitė bertujuan untuk mengetahui pengaruh ethical leader ship terhadap 

organizational innovativeness dengan mediasi organizational. Menurut Hough, 

Green dan Plumlee (2016) yang melakukan penelitiannya tentang impact of 

organizational trust and ethic environment on employee engagement menyatakan 

bahwa ethic environment secara langsung tidak mempengaruhi employee 

engagement. 
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2.3.2 Ethic Enviroment dan Trust 

Menurut Robbins dan Judge (2008), trust merupakan sebuah kepercayaan 

terhadap manusia lainnya yang tidak dapat dijelaskan melalui kata-kata, 

perbuatan, ataupun kebaikan. Kepercayaan merupakan sebuah hal yang di miliki 

oleh sesama manusia karena lamanya berhubungan dengan satu sama lain. 

Menurut Lopus (2010) kepercayaan organisasi merupakan interaksi antara dua 

pihak yang secara terbuka dan jujur dengan kenyakinan bahwa pihak individu atau 

kelompok lainnya juga bersikap terbuka dan jujur dengan tujuan ataupun nilai 

yang sama. Menurut Anderson et al. (2012) Kepercayaan organisasi menunjukkan 

pentingnya individu dan kelompok dalam operasi sebuah organisasi. Untuk 

membahas pembentukan dan pengembangan kepercayaan organisasi, peneliti 

mengajukan banyak makna dan dimensi dari aspek yang berbeda. 

Menurut Liliy, Duffy, dan Wipawayangkoll (2016) yang melakukan 

penelitian tentang Dampak iklim etis terhadap kepercayaan organisasi dan Peran 

Kinerja Usaha, menyatakan bahwa ethical climate mempuyai pengaruh yang 

signifikan terhadap organizational trust. Didalam penelitiaan Menurut Liliy, 

Duffy, dan Wipawayangkoll, ethical climate memiliki tiga bagian yaitu caring, 

law, dan rules dan ketiga variabel tersebut mempuyai pengaruh yang signifikan 

terhadap organizational trust. Menurut Khuong dan Dung (2015), Ethic 

Environment positif signifikan terhadap Trust di Vietnam karena dari hasil 

penelitian dapat diketahui bahwa semakin tingginya ethic yang dimiliki oleh 

seller, maka kepercayaan customer terhadap kita akan semakin tinggi. 
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Menurut Kim, Miao, dan Park (2015) yang melakukan penelitian tentang 

pengaruh hubungan antara iklim etis dan hasil perilaku di Sektor Publik 

Tiongkok: Peran mediasi respon afektif dan kognitif . Hasil dari penelitian 

membuktikan bahwa ethic environment mempuyai hubungan yang signifikan 

terhadap Organizational Trust. Kim, Miao, dan Park melakukan analisisnya di 

China dengan objek Alumi from Zhenjiang University. Menurut Chungtai, Byrne, 

dan Flood (2015) yang melakukan penelitian tentang Linking Ethical Leadership 

to Employee Well-Being: The Role of Trust in Supervisor. Hasil dari penelitian ini 

menyatakan bahwa Ethical leadership mempengaruhi work engagement melalui 

mediasi trust in supervisior. Hasil dari penelitian ini mejelaskan bahwa dalam 

ethical leadership, semakin tinggi tingkat dari ethical leader ship, maka akan 

semakin tinggi tingkatny dari suasana dari sebuah perusahaan. Dan trust in 

supervisior tidak hanya fokus pada supervisior tetapi juga sesama rekan kerja. 

Dan pengaruhnya terhadap Work Engagement yang mempuyai artinya yang sama 

dengan employee engagement. 

Castaldo, Premazzi dan Zerbini (2010) mengutip beberapa penulis ketika 

menyatakan: trust adalah bahkan lebih penting ketika menangani masalah etika 

dalam bisnis, karena memberikan dasar budaya dan "glue" yang mempromosikan 

perilaku etis, dan menghambat penyimpangan dari norma-norma etika (misalnya, 

Brien, 1998; Kecil & Mallon, 2007; Svensson, 2001; Vigoda-Gadot, 2007; Putih, 

1998). Demikian, sarjana baru-baru ini mulai membongkar hubungan antara 

kepercayaan dan etika dengan menjelajahi beberapa domain, mulai dari 

manajemen sumber daya manusia dan hubungan kerja "intra-organisasi 

dimensi. Menurut Dary (2010) menbahas peran kepemimpinan etis, kebutuhan 
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untuk budaya etika yang kuat, pentingnya kepercayaan dan tantangan etika yang 

dihadapi pemimpin masa depan kita. Cohen dan Dienhart (2013) menyarankan 

masa depan penelitian harus dilakukan untuk menentukan "cara bahwa budaya 

mempengaruhi hubungan kepercayaan”. Penelitian sebelumnya telah meneliti 

hubungan teoritis antara lingkungan etika dan kepercayaan (Caldwell, Hayes, 

Karri, & Bernal 2008; Castaldo, Premazzi, & Zerbini 2010). 

2.3.3 Trust dan Employee Engagement 

Menurut Hassan dan Ahmed (2011), Trust memberikan pengaruh positif 

signifikan terhadap Ethic Environment di Malaysia karena dari hasil penelitian 

dapat diketahui bahwa semakin tingginya Trust in leadership dapat 

mempengaruhi kertelibatan pekerja. Semakin dapat di percaya leader maka 

semakin dalam keterlibatan pekerja tersebut di dalam perusahaan. Menurut Cohen 

dan Dienhart (2013) Trust merupakan memahami "trust Sebagai bentuk perilaku 

strategis atau pengambilan keputusan ekonomi yang rasional dalam situasi yang 

melibatkan risiko dan vulnerability. Menurut Karanges, Beatson, Johnston, dan 

Lings (2014), internal communication berpengaruh signifikan terhadap employee 

engagement. Penelitian ini menggunakan sampling pada 2000 orang Australian 

yang bekerja dan umur di atas 18 tahun. 

Menurut Liu Hui dan Sun-Yao-Yao (2015) yang melakukan penelitian 

tentang An Empirical Research on Influence of Organizational Trust on Employee 

Engagement dan mempuyai hasil organizational trust mempuyai hasil yang 

signifikan terhadap Employee Engagement. Hal ini di karenakan dari penelitian ini 

yang memilih objek penelitian pada pekerja di China, yang pada umumnya 
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memerlukan kepercayaan antara sesama untuk melakukan pekerjaanya setiap 

harinya.  

2.3.4 Hubungan antara Ethic Environment dan Employee Engagement 

dengan variabel trust sebagai mediasi 

Menurut Hough, Green dan Plumlee (2016) ethic environment secara 

langsung  mempengaruhi employee engagement, tetapi ethic environment juga 

mempengaruhi employee engagement dengan melalui trust. Hal ini di buktikan 

dalam research Hough, Green dan Plumlee (2016) yang menyatakan bahwa 

organizational trust dan ethic environment secara langsung mempengaruhi 

employee engagement. Menurut Downey, Werff, Thomas, dan Plaut (2015) yang 

melakukan penelitiannya tentang Peran praktik keragaman dan penyertaan dalam 

mempromosikan kepercayaan dan keterlibatan karyawan. Disini penelitian 

menggunakan trust sebagai variabel intervening untuk hipotesisnya. Dan terbukti 

bahwa secara tidak langsung incrusion dapat mempengaruhi engagement melalui 

trust. Menurut Khough, Green dan Plumlee dan Dung (2016) yang melakukan 

penelitian tentang Pengaruh Kepemimpinan Etis dan Organisasi Keadilan 

Keterlibatan Karyawan dengan Mediasi Kepercayaan Karyawan. Beliau 

membuktikan bahwa Ethical leadership mempuyai pengaruh yang signifikan 

terhadap employee engagement dengan mediasi employee trust. Penelitian ini juga 

menjelaskan bahwa bukan hanya ethical leadership yang dapat mempengaruhi 

employee engagement tetapi masih banyak variabel lainnya. 

 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hypotesis 
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Penelitian ini menguji analisa pengaruh hubunan antara variable ethic 

environment dan organizational trust terhadap employee engagement. Kerangka 

penelitian ini diadopsi dari Hough, Green dan Plumlee (2016) Alasan penulis 

mengadopsi kerangka penelitian ini dikarenakan penulis bertujuan untuk 

menganalisis pengaruh ethic environment dan organizational trust terhadap 

employee engagement pada bidang ekspedisi di Batam. Hal ini di karenakan atas 

pekembangan e-commerce yang semakin pesat, sehingga perusahaan jasa 

terutama ekspedisi akan mengalami perubahan akan sistem pekerjaan, situasi 

pekerjaan, hubungan akan rekan kerja, banyaknya pekerjaan dan lainnya.( 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/16/transaksi-e-commerce-

indonesia-naik-500-dalam-5-tahun). Kerangka penelitian dan hipotesis employee 

engagement adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4.1 
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Trust: 

1. Human Resouce Management 

2. Communication 

3. Value and Moral Principle 

 

Ethic Enviroement 

 

Employee 

Engagement 

 

Pengaruh Ethic Environment Terhadap Employee Engagement dengan 

Organizational Trust Sebagai Variabel Mediasi di Bidang Ekspedisi 

Batam. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Hough, Green dan Plumlee (2016) 

HRM    = Human Resouces Management 

COMM = Communication 

EENV  = Ethic Enviroment 

VALMOR  = Value And Moral Principles 

EENG  = Employee Engagement 

Berdasarkan uraian dan kerangka model di atas maka hipotesis untuk 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

H1: Terdapat pengaruh signifikan positif antara ethic environment terhadap 

employee engagement. 

H2 

H1 

H3 

H4 A 
H4 B 
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H2:  Terdapat pengaruh signifikan positif antara ethic environment terhadap 

Trust. 

H3: Terdapat pengaruh signifikan positif antara organizational trust terhadap 

employee engagement. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan positif antara ethic enviroment terhadap 

employee engagement dengan organization trust sebagai variabel mediasi. 
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