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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model-Model Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian dari variabel yang sejenis sudah dilakukan sehingga 

sebagian besar mendukung gaya kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, 

dan komitmen organisasi, yang merupakan empat dari beberapa faktor-faktor 

yang bisa berpengaruh secara signifikan pada keterikatan karyawan di 

perusahaannya.  

 Perbowo et al., (2017), meneliti tentang pengaruh dari gaya kepemimpinan, 

kompensasi, terhadap keterikatan karyawan di sektor maunufaktur Seameo 

Recton, Indonesia. Ketika dilakukan penelitian ini, terjadi penurunan akan tingkat 

keterikatan karyawan pada perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut tentang keterikatan karyawan serta variabel 

yang mempengaruhi. Adapun tujuan dari penelitian untuk dilakukan uji serta 

mengindentifikasi dari beberapa variabel terhadap keterikatan karyawan.  

 

 

 

 

Gambar 2.1 Pengaruh dari gaya kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, 

dan komitmen organisasi pada keterikatan karyawan, Sumber: Perbowo (2017). 
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Khalid et al., (2015) melakukan penelitian di Universitas Gujrat, Pakistan, 

yang meneliti tentang hubungan antara komitmen organisasi, keterlibatan 

karyawan dan kepuasaan karir. Dimana penelitian ini menghasilkan hubungan 

yang signifikan antara komitmen organisasi dengan keterikatan karyawan. 

 

 

 

Gambar 2.2 Hubungan antara komitmen organisasi, kepuasan karir dan 

keterikatan karyawan di Universitas Gujrat di Pakistan, Sumber: Khalid (2018) 

Kaya (2014) melakukan studi yang berkaitan dengan dampak akan 

program pengembangan karir, komitmen organisasi di dalam organisasi dan peran 

mereka untuk meningkatkan kepuasan dan keterikatan kerja karyawan di 

universitas Beykent Istambul, Turki. Dimana hasil dari studi nya menunjukkan 

hasil yang signifikan antar variabel. 

 

 

 

Gambar 2.3 Studi dampak dari pengembangan karir dan komitmen organisasi 

terhadap peningkatan keterikatan karyawan, Sumber: Khalid (2018) 

 
Kuuruzum et al., (2017) menganalisa mengenai jalur komitmen organisasi, 

keterlibatan kerja, dan keterikatan karyawan di Industri perhotelan di Turki hasil 
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dalam analisa penelitian ini terdapat adanya korelasi yang signifikan positif antara 

dimensi komitmen organisasi dengan keterikatan karyawan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Analisis keterlibatan karyawan dimensi komitment organisasi 

terhadap keterikatan karyawan di Indsutri perhotelan Turki, Sumber: Kuuruzum et 

al., (2017) 

 Akanji et al., (2018) di dalam penelitian jurnalnya mengenai dampak dari 

gaya kepemimpinan terhadap keterikatan karyawan di universitas Nigeria dimana 

temuan itu mengungkapkan bahwa proses akademik pada institusi itu terlalu 

birokratis dan transaksional. Dan hasil lebih lanjut dikatakann bahwa fungsi 

kepemimpinan mempengaruhi keterikatan karyawan.  

 

 

Gambar 2.5 Analisis keterlibatan karyawan dimensi komitment organisasi 

terhadap keterikatan karyawan di Indsutri perhotelan Turki, Sumber: Kuuruzum et 

al., (2017) 

Anggraini et al., (2016) pada penelitiannya yang dilakukan di PT Unilever 

Indonesia di Surabaya dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang 
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mempengaruhi keterikatan karyawan hasil menjelaskan adanya pengaruh yang 

positif signifikan antara budaya organisasi, kompensasi, dan personal resources 

terhadap keterikatan karyawan. 

 

 

 

  

 

Gambar 2.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan karyawan di PT 

Unilever Surabaya, Sumber: Anggraini et al., (2016) 

Ravikumar et al., (2013) melakukan penelitian di Chennai, India. Peneeliti 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel seperti  kerjasama, 

budaya kerja, gaya kepemimpinan, serta kompensasi terhadap variabel dependen 

keterikatan karyawan pada perusahaan Chennai, India. Hasil dari penelitian 

terbukti signifikan. 

 

 

 

Gambar 2.7 Studi Keterikatan Karyawan di Cennai India, Sumber: Ravikumar  et 

al., (2013) 

Guest (2014) melakukan penelitian di Universitas department manajemen 

di London United Kindom dengan tujun untuk meninjau keefektifan organisasi 
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serta perdebatan dan bukti bahwa keterikatan karyawan dan prospeknya dalam 

aktivitas manajemen menjadi hal yang utama dalam jangka panjang.  

 

 

 

Gambar 2.7 analisa pentingnya keterikatan karyawan, Sumber: Guest (2014) 

Indriyani et al., (2017) melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

kompensasi dengan keterikatan karyawan dimana ia menyebutkan bahwa 

kompensasi sebagai salah satu faktor penunjang yang menfasilitasi keterikatan 

karyawan. Hasil temuan ini signifikan akan adanya hubungan antara kompensasi 

dengan keterikatan karyawan. 

 

 

 

Gambar 2.8 Penelitian hubungan antara kompensasi dengan keterikatan karyawan 

Indriyani et al., (2017) 

Bedarkar (2012) melakukan pengujian untuk mengetahui adanya 

keterkaitan hubungan komunikasi, kepemimpinan serta keseimbangan kerja 

terhadap keterikatan karyawan. Dilakukannya pengujian tersebut membuahkan 

hasil yang signifikan positif antara variabel independen dengan variabel 

dependen. 
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Gambar 2.9 Model pengujian antara kepeminan, komunikasi, dan keseimbangan 

kerja terhadap keterikatan karyawan, Sumber: Bedarkar et al., (2013) 

Menurut Mehta dan Metha (2013) karyawan yang termotivasi dan terlibat 

terlihat cenderung memberikan kontribusi lebih baik dan lebih tinggi dalam 

produktivitas. Dalam jurnal yang diteliti terdapat adanya pengaruh signifikan 

antara peluang dari pengembangan karir, kepemimpinan terhadap keterikatan 

karyawan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Model literature keterikatan karyawan, Sumber: Metha dan Metha 

(2013) 

Akhtar et al., (2015) melakukan penelitian di salah satu Bank di Pakistan 

dengan tujuan untuk memahami adanya kemungkinan dampak komitmen 

organisasi terhadap keterikatan karyawan dan kinerja kerja. Pada hasil temuannya 
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mengungkapkan bahwa komitmen organisasi memiliki dampak yang signifikan 

positif pada kinerja kerja dan keterikatan karyawan.  

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 Hubungan antara komitmen organisasi dengan keterikatan karyawan 

dan kinerja kerja, Sumber: Akhtar et al., ( 2015) 

Farahbod et al., (2013) meneliti mengenai dampak dari komunikasi, 

komitmen organisasi terhadap keterikatan karyawan di Bank Guilan Iran. Dalam 

temuannya dikatakan bahwa komitmen organisasi dan keterikatan karyawan 

memiliki dampak langsung dan positif bagi kinerja  

 

 

 

 

 

Gambar 2.12 Dampak komunikasi dan dimensi komitmen organisasi terhadap 

keterikatan karyawan, Sumber: Farahbod et al.,  (2013) 
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Menurut D.S.K (2016) dalam hasil temuanya mengatakan adanya pengaruh 

yang signifikan antar kompensasi, pengembangan karir dan work-family support 

terhadap keterikatan karyawan. Penelitian tersebut di lakukan pada di Bank 

kabupaten Jember Jawa Timur  

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Model pengaruh kompensasi, pengembangan karir dan work-family 

support terhadap keterikatan karyawan, Sumber: D.S.K (2017) 

 Mohamedashik dan Anand, (2014) melakukan penelitian di Madras 

Fertilizers Limitede Cenai India, perusahaan itu bergerak di bidang pemasaran 

pupuk urea, ammonia, pupuk kompleks serta pupuk hayati, tujuan pada penelitian 

untuk meneliti lebih dalam tingkat dari keterikatan karyawan dalam perusahaa itu. 

Hasil pada penelitian menyebutkan bahwa adanya keterkaitan yang erat antara 

lingkungan kerja, kompensasi, pengembangan karir, hubungan dengan atasan dan 

rekan kerja dengan keterlibatan karyawan yang mana mengarah kepada 

peningkatan kinerja. 
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Gambar 2.14 Analisa dari keterlibatan karyawan di Madras Fertilizer Cenai India, 

Sumber: Mohamedashik dan Anand (2014) 

 Nasomboon (2012) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

menyelidiki adanya hubungan dari komitmen kepemimpinan, organizational 

performance dan keterlibatan karyawan. Penelitian tersebut dilaksanakan di Peta 

Ta Phut, Thailand di sektor Petrokimia. Hasil dari penelitian menyebutkan adanya 

hubungan yang signifikan. 

 

 

 

Gambar 2.15 Model penelitian hubugan antara kinerja organisasional, komitmen 

kepemimpinan dan keterikatan karyawan, Sumber: Nasomboon (2012) 
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 Gosh et al., (2016) melakukan investiga untuk mengetahui adanya efek 

dari dukungan tempat kerja ( dukungan dari organisasi, dukungan dari pengawas 

dan dukungan dari rekan-rekan sekerja diantara karyawan yang bekerja di PSB 

India. Hasil dari temuannya terbukti ada pengaruh signifikan dukungan dari 

tempat kerja pada keterikatan karyawan. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.15 Penelitian dukungan di tempat kerja untuk meningkatatkan 

keterikatan karyawan di sektor perbankkan India, Sumber: Gosh et al., (2016) 

Park et al., (2015) meneliti dengan tujuan untuk penggujian akan pengaruh 

dari keadialan organisasi terhadap keterlibatan karyawan serta efek dari mediasi 

dari kepemimpinan diri di salah satu organisasi di Korea. Hasil menunjukkan 

adanya pengaruh yang positif signifikan antara variabel yang di teliti. 

 

 

Gambar 2.16 Penelitian dukungan di tempat kerja untuk meningkatatkan 

keterikatan karyawan di sektor perbankkan India, Sumber: Park et al., (2015) 
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 Obicci (2015) melakukan penelitian untuk mengungkap akan adanya 

pengaruh dari penghargaan intrinsic dan ekstrinsik terhadap keterikatan karyawan. 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan sektor publik Uganda. Hasil temuan 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dengan keterikatan karyawan. 

 

 

Gambar 2.17 Penelitian pengaruh dari intrinsik dan ekstrinsik reward terhadap 

keterikatan karyawan, Sumber: Obicci (2016) 

 Pringgabayu dan Kusumastuti (2016) melakukan penelitian pada karyawan 

perusahaan asuransi di Bandung dengan tujuan untuk membentuk karyawan untuk 

lebih terikat pada perusahaan. Hasil dari penelitian menunjukkan ada pengaruh 

yang positif signifikan antara variabel sistem rekruitmen, desain pekerjaan, 

kompensasi dan terdapat hasil yang tidak signifikan antara variabel iklim 

organisasi dan lingkungan kerja terhadap keterikatan karyawan. 

 

 

 

Gambar 2.18 Penelitian pengaruh dari intrinsik dan ekstrinsik reward terhadap 

keterikatan karyawan, Sumber: Pringgabayu dan Kuusmastuti (2016) 
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Mansor et al., (2017) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 

mengetahui pengaruh dari gaya kepemimpinan transformasi pada keterikatan 

karyawan generasi Y di Malaysia. Tumbuhnya generasi Y tersebut mengangkat 

keprihatikan untuk melibatkan serta memotivasi kelompok itu. Penelitian tersebut 

telah terbukti  bahwa gaya kepemimpinan trasformasi berpengaruh terhadap 

keterlibatan karyawan. 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Penelitian pengaruh dari intrinsik dan ekstrinsik reward terhadap 

keterikatan karyawan, Sumber: Mansor (2017) 

2.2 Definisi Keterikatan Karyawan 

 Perbowo (2015) dalam hal praktek sumber daya manusia keterikatan sangat 

membantu bagi organisasi di dalam situasi dan kondisi yang bergejolak, 

Mochammad perbowo berpendapat  bahwa keterikatan karyawan adalah sikap 

positif yang akan ditunjukkan kepada organisasi, ketika karyawan  terikat kepada 

organisasi akan turut membantu organisasi untuk mencapai visi dan misi orgnisasi 

serta menciptakan hasil bisnis yang baik sesuai dengan ekspektasi. Employee 

Engagement merupakan keterikatan karyawan secara emosional, kognitif serta 

fisik yang  memotivasi karyawan dalam menyelesaikan tugas dengan antusias dan 
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rasa puas.  Keterikatan atau Engagement terjadi saat seseorang dengan sadar, 

waspada dan secara emosi terhubung dan terikat dengan orang lain berdasarkan 

dari temmun tersebut terdapat hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan, 

kompensasi, lingkugan kerja, dan komitmen organisasi terhadap keterikatan 

karyawan. Rana et al., (2014) mengartikan bahwa ketika karyawan terikat maka ia 

akan berkomitmen serta berdedikasi kepada organisasi dan perusahaan. 

 Mohamedashik et al., (2014) berpendapat bahwa keterikatan karyawan tidak  

hanya didapat dari sekedar memberikan penghargaan dan perhatian saja, namun 

memberikan dari seluruh cakupan strategi sehingga karyawan menyesuaikan pada 

etika kerja untuk mecapai  visi dan misi organisasi tempat ia bekerja. Kutipan 

dalam buku Gallub Organization  (2013, halaman 17) ada tiga yang disebut 

kategori dalam keterikatan karyawan sebagai berikut ini: 

 Satu karyawan yang engaged dimana karyawan kerja dengan penuh 

semangat, antusiaisme, memiliki komitmen yang tinggi serta karyawan yang terus 

mendorong untuk melakukan inovasi serta menggerakkan masa depan organisasi. 

Kedua, karyawan yang tidak engaged dimana karyawan bekerja dengan kurang 

bersemangat dan kurang bergairah dalam melakukan pekerjaan nya, hanya focus 

kepada rutinitas biasa dan cenderung kurang menggerakkan masa depan 

organisasi. Ketiga, actively disengaged dimana karyawan yang merasa tidak 

bahagia tetapi juga turut sibuk untuk menunjukkan ketidak bahagiaan yang 

dirasakan. 
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2.3 Hubungan Antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Gaya Kepemimpinan dan Keterikatan Karyawan 

Perbowo et al.,(2017) memberi pandangan bahwa gaya kepemimimpinan 

pada suatu organisasi atau kegiatan sangat berpengaruh antara atasan dan 

bawahan demi mencapai tujuan organisasi yang diinginkan. Di dalam penelitian 

tersebut membuktikan adanya hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan 

dengan keterikatan karyawan. Menurut Sigh et al., (2010) di penelitiannya di 

sebutkan ada 4 dimensi dalam gaya kepemimpinan yaitu, pertama pengaruh yang 

ideal yang sering digambarkan seperti sikap yang akan menghasilkan rasa hormat 

serta kepercayaan dari bawahannya, kedua Insprirasional motivasi yang di dapat 

dari bagaimana melakukan tindakan yang menunjukkan pada rasa komitmen 

tinggi untuk mencapai target ini terpicu dari rasa antusiasme serta semangat 

optimisme. Ketiga, simulasi intelektual yang terus mencoba mengembangkan ide-

ide yang selalu baru. Ke empat, pertimbangan dari individual dimana ini tercermin 

dari sikap pemimpin yang rela mendengarkan bawahan serta meperhatikan keluh 

kesah bawahan dan mencoba mencari solusi dalam penyelesaian. Hasil dari 

temuan ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara 

independen variabel yaitu gaya kepemimpinan dengan keterikatan karyawan. 

2.3.2 Hubungan antara Kompensasi dan Keterikatan karyawan 

Perbowo et al.,(2017) menyebutkan bahwa kompensasi merupakan hal yang 

begitu penting dalam manajemen sumber daya manusia. Sistem kompensasi yang 

baik dan sesuai sangat membantu dalam memperkuat nilai, menfasilitasi dalam 

mencapai tujuan dan kunci dalam berkembangnya suatu organisasi. Kompensasi 
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ada 2 langsung maupun tidak langsung. yang langsung merupakan pembayara 

finansial kepada bawahan berupa pemberian gaji, bonus, komisi. Sedangkan yang 

tidak langsung seperti tunjangan sudah di tetapkan. Dalam penelitian disebutkan 

bahwa kompensasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterikatan 

karyawan sebagai dependen variabel. 

Anitha et al., (2014) di hasil temuannya membuktikan kompensasi adalah 

salah satu factor yag secara signifikan positif memngaruhi akan tingkat 

keterikatan kerja karyawan di tempat kerja. 

2.3.3 Hubungan antara Lingkungan Kerja dan Keterikatan Karyawan 

Perbowo (2017) mengatakan bahwa lingkungan kerja sangat mempengaruhi 

akan keterikan karyawan bekerja di peusahaan, semakin baik akan kualitas 

lingkungan kerja, yang diberikan sangat mendukung tingkat peforma karyawan 

tidak hanyak itu terjalinnya hubungan positif yang baik dengan  rekan kerja 

berdampak dalam mendukung semua aktivitas pekerjaan memberikan semangat 

kerja, memotivasi, dan meningkatkan loyalitas dan keterikatan karyawan pada 

perusahaan. Lingkungan kerja sebagai salah satu variabel independen memiliki 

hasil yang siginifikan berpengaruh pada variabel keterikatan karyawan sebagai 

dependen. Sedarmayanti (2014) dalam penelitiannya mengatakan lingkungan 

kerja menjadi factor pendorong loyalitas karyawan. Hasil dari temuannya terdapat 

hubungan yang terbukti bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

keterikatan karyawan. Penelitian yang terdahulu  oleh Anitha (2013), Iqbali et al., 

(2015), dan Khalid  et al., (2013) menemukan jika terdapap adanya hubungan 

yang signifikan antara lingkungan kerja dan keterikatan karyawan. 
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2.3.4 Hubungan antara Komitmen Organisasi dan Keterikatan Karyawan 

Khalid et al., (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki 

hubungan positif pada keterikatan kerja karyawan. Ketika karyawan berkomitmen 

di dalam organisasinya dan mereka akan tinggal lama di organisasi sebagai hasil 

dari komitmen tersebut. Hal ini diukur dengan sejauh mana pekerja memiliki 

perasaan puas yang membawa perbaikan, meningkatkan produktivitas dan 

membantu mempertahankan karyawan. Keterlibatan karyawan dapat 

mempengaruhi sejauh mana karyawan berkomitmen pada perusahaan. Hasil dari 

penemuannya bahwa terdapat hubungan yang positif antara komitmen organisasi 

dengan keterikatan karyawan. 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Dalam pengambilan hipotesis selalu mengambil kalimat dalam bentuk 

pernyataan yang menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain yang 

berbeda. Berdasarkan hasil dari penelitian terdahulu kompensasi menjadi faktor 

yang penting yang mempengaruhi variabel dependen yaitu keterikatan karyawan, 

dikarenakan kayawan merasa terikat dan mendedikasikan diri dengan sepenuhnya 

jika mendapat kompensasi yang pantas dari perusahaan sehingga hasil dari 

penelitian terdahulu mendapat kan hasil yang signifikan bahwa kompensasi 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keterikatan karyawan. Model yang 

di adopsi untuk penelitian ini di ambil dari penelitian Khalid et al.,(2015) yang 

dapat diketahui bahwa komitmen organisasi merupakan faktor-faktor efektif 

dalam memenuhi kebijakan dari manajemen sumber daya manusia pada 

perusahaan, adapun hasil dari temuan tersebut menunjukkan bahwa komitmen 
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organisasi mempunyai hubungan yang signifikan pada keterikatan karyawan. 

Variabel ke empat yaitu lingkungan kerja di adopsi dari hasil penelitian oleh 

Sanneh dan Taj (2015) bahwa lingkungan kerja juga memiliki hubungan yang 

signifikan terhadap keterikatan karyawan. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Perbowo et al.,(2017) di perusahaan 

Seameo Recfon Indonesia dimana penyebaran kuesioner dilakukan di dalam 

perusahaan sektor manufaktur sedangkan penyebaran kuesioner pada penelitian di 

lakukan pada hotel hotel bintang empat  di Kota Batam. Oleh karena itu pada 

penelitian initerdapat rumusan empat hipotesis yang siap di uji pengaruhnya 

dalam pengaruhnya pada tiap tiap independen variabel terhadap dependen 

variabelnya. Berikut ini hipotesis dari penelitian: 

 
        H1  

        H2 

                                                    H3                                            

                                                          H4 

Gambar 2.11 Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan karyawan 

Sumber : Perbowo (2017)  

 

 

Gaya kepemimpinan 

Kompensasi 

Lingkungan Kerja 

Keterikatan Karyawan 

 

Komitmen Organisasi 

Melani Mustonen Silaban. Analisa Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, Lingkungan Kerja dan Komitmen 
Organisasi Terhadap Keterikatan Karyawan pada Hotel Bintang 4 di Kota Batam. 
UIB Repository©2019



26 

 Universitas Internasional Batam 

Berdasarkan model penelitian pada Gambar 2.11, maka perumusan hipotesis 

untuk penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan 

keterikatan karyawan 

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara kompensasi dengan 

keterikatan karyawan 

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan positif antara lingkungan kerja dengan 

keterikatan karyawan 

H4 : Terdapat pengaruh yang sugnifikan positif antara komitmen organisasi 

dengan keterikatan karyawan 
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