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BAB II 

KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 
 

2.1 Model Penelitian Terdahulu  

Penelitian berikutnya oleh Suharti dan Suliyanto (2012), Konsep 

keterlibatan karyawan telah dibahas oleh banyak orang, Praktisi HRD belakangan 

ini karena diyakini memiliki dampak positif menuju kinerja, sikap kerja dan 

perilaku kerja. Meski empiris penelitian telah menarik minat banyak peneliti, para 

peneliti di topik ini masih terbatas dilakukan di negara-negara barat. Penelitian ini 

yang dilakukan di Indonesia di sektor hotel diharapkan untuk menyediakan 

mendukung model penelitian tentang keterlibatan karyawan. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah organisasi budaya dan gaya kepemimpinan 

dimasukkan sebagai faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan dan jika 

keterlibatan karyawan merupakan faktor penengah untuk budaya organisasi dan 

gaya kepemimpinan menuju kesetiaan karyawan.  

Data penelitian diperoleh dari 102 responden dengan cara terstruktur 

penanya. Melalui uji regresi berganda dan kuadrat terkecil dua tahap analisis, 

suatu hipotesis bahwa budaya organisasi dan gaya kepemimpinan efek terhadap 

keterlibatan karyawan didukung dalam hal ini penelitian. Keterlibatan karyawan 

juga telah ditemukan secara signifikan mempengaruhi loyalitas. Selain itu, peran 

keterlibatan karyawan sebagai variabel mediasi untuk pengaruh budaya organisasi 

dan gaya kepemimpinan terhadap loyalitas juga telah dibuktikan dalam penelitian 

ini. 
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Gambar 2.1 The Effects of Organizational Culture and Leadership Style toward 

Employee Engagement. Sumber : Suharti dan Suliyanto (2012) 

Ologbo dan Sofian (2013) meneliti pengaruh dari variabel kepemimpinan, 

citra perusahaan, penghargaan & kompensasi terhadap keterikatan karyawan pada 

pegawai swasta di Malaysia. Untuk meningkatkan pemahaman orang tentang 

konstruk keterlibatan karyawan, makalah ini berupaya untuk mengusulkan model 

penelitian untuk menguji pengaruh individu dan organisasi tentang faktor 

keterlibatan karyawan pada hasil kerja karyawan menggunakan keterlibatan 

karyawan (keterlibatan kerja dan keterlibatan organisasi) sebagai mediator; 

dengan pertukaran sosial teori sebagai landasan teoretis. Metode survei melalui 

penggunaan kuesioner disarankan untuk mengumpulkan data untuk menguji 

model penelitian yang diusulkan.  

Masyarakat dan bisnis saat ini menyaksikan perubahan yang dinamis 

dalam dunia yang semakin global pasar yang memaksa banyak organisasi 

bersaing untuk orang-orang berbakat, juga libatkan mereka sepenuhnya, 

kembangkan mereka, tangkap pikiran dan hati mereka di setiap tingkat pekerjaan 

mereka sehingga mereka dapat tetap bersama organisasi. Menjadi jelas bahwa 

keterlibatan karyawan adalah pendorong bisnis utama untuk kesuksesan 

organisasi.  
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Gambar 2.2 Individual and Organizational Factors of Employee Engagement on 

Employee Work Outcomes. Sumber : Ologbo dan Sofian (2013) 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Swathi (2013) pada beberapa 

institusi bidang pendidikan di India. Karyawan dalam organisasi mengalami peran 

utama yang harus dimainkan selain sebagai karyawan, begitu pula pemimpin yang 

membuat mereka merasa nyaman dalam melakukan pekerjaan. Perilaku pemimpin 

membuat atau menghancurkan karyawan untuk tetap atau keluar dari organisasi. 

Ditemukan bahwa karyawan meninggalkan manajer bukan organisasi. Sehingga 

menunjukkan bahwa keterlibatan karyawan memiliki pengaruh lebih besar 

terhadap perilaku kepemimpinan sebuah makalah konseptual, pengumpulan data 

yang dipilih adalah dari data sekunder dari literature ulasan artikel, jurnal, buku 

dan situs.  

Peran pemimpin tim sangat penting bagi karyawan dalam organisasi untuk 

membuat karyawan tetap terlibat. Mempertahankan dan memotivasi tenaga kerja 

menjadi sangat menantang karena situasi persaingan yang ketat di seluruh dunia. 

Salah satu cara untuk menjaga produktivitas karyawan adalah melalui manajemen 

karyawan. Melibatkan karyawan adalah salah satu tantangan manajemen yang 

paling penting.  
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Gambar 2.3 Effecting Employee Engagement Factors. Sumber : Swathi (2013) 

Ravikumar (2013) meneliti pengaruh dari variabel kerjasama, budaya 

organisasi, kompensasi, dan kepemimpinan terhadap variabel keterikatan 

karyawan pada karyawan di perusahaan UMKM di India. Karena sebagian besar 

unit ini tidak memiliki cukup dana untuk membentuk departemen SDM terpisah 

yang biasanya berfungsi sebagai penghubung antara manajemen dan karyawan 

dan akan mengatasi masalah yang berkaitan dengan kedua belah pihak. Karena 

sebagian besar UMKM tidak memiliki departemen SDM yang terpisah dan 

pemilik harus memainkan peran ganda mengurus bisnis di satu sisi dan secara 

bersamaan menangani kebutuhan karyawan.  

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 2.4 Study on Impact of Teamwork, Work Culture, Leadership and 

Compensation on Engagement Level of Employees in MSMES in India. Sumber: 

Ravikumar (2013) 

 Penelitian dari Anitha (2014) di India meneliti dan mengidentifikasi 

penentu utama dari keterlibatan karyawan dan prediksi konsep mereka. Ini juga 
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mempelajari dampak dari keterlibatan karyawan pada kinerja karyawan. Studi 

kausal dilakukan untuk mempelajari dampak hubungan antar variabel yng diteliti. 

Kuisioner survei dikembangkan dan divalidasi menggunakan data percontohan. 

Acak sederhana digunakan untuk memilih karyawan dari level manajer menengah 

dan bawah dari skala kecil organisasi. Sebanyak 700 kuesioner dibagikan dan 383 

tanggapan valid dikumpulkan. Ditemukan bahwa semua faktor yang diidentifikasi 

adalah prediktor keterlibatan karyawan, namun, variabel yang berdampak besar 

adalah lingkungan kerja dan tim dan hubungan rekan kerja.  

 Keterlibatan karyawan memiliki dampak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Fokus dan upaya khusus diperlukan secara khusus pada faktor-faktor 

lingkungan kerja dan hubungan tim dan rekan kerja karena mereka telah 

menunjukkan dampak yang lebih tinggi secara signifikan keterlibatan karyawan 

dan karenanya kinerja karyawan. Organisasi harus fokus pada presentasi 

lingkungan yang baik bagi karyawan untuk bekerja dan mempromosikan program 

yang akan meningkatkan rekan kerja hubungan. Karyawan akan menikmati 

perhatian yang cukup besar dalam hal faktor penentu yang ditangani. Penelitian 

ini menekankan semakin pentingnya dan perlu untuk kristalisasi konsep 

keterlibatan karyawan.  

 Keterlibatan karyawan secara umum didefinisikan sebagai tingkat 

komitmen dan Keterlibatan karyawan terhadap organisasi dan nilai-nilainya. 

Ketika sebuah karyawan terlibat, dia menyadari tanggung jawabnya dalam tujuan 

bisnis dan memotivasi rekan-rekannya di samping untuk keberhasilan tujuan 

organisasi. Sikap positif karyawan dengan tempat kerjanya dan sistem nilainya 

adalah atau disebut sebagai hubungan emosional positif seorang karyawan 
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terhadap dirinya kerja. Karyawan yang terlibat melampaui panggilan tugas untuk 

melakukan peran keunggulan. Keterlibatan di tempat kerja dikonsep oleh sebagai 

memanfaatkan anggota organisasi untuk peran pekerjaan mereka. Dia 

menambahkan itu dalam keterlibatan orang-orang menggunakan dan 

mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif, dan secara emosional selama 

pertunjukan peran. Ada berbagai faktor yang menentukan suatu karyawan sebagai 

karyawan yang terlibat. Konsep ini telah berkembang dengan mempertimbangkan 

berbagai perilaku yang ditunjukkan oleh seorang karyawan yang produktif secara 

positif.  

 
Gambar 2.5 Determinants of Employee Engagement and Their Impact on 

Employee Performance.  Sumber: Anitha (2014) 

 Penelitian Bedarkar dan Pandita (2014) di India meneliti pengaruh varibael 

kepemimpinan, komunikasi, keseimbangan kehidupan kerja terhadap variabel 

keterikatan karyawan. Konsep keterlibatan karyawan kini semakin bertambah 

penting, karena banyak hal yang diidentifikasi, yang berdampak pada kinerja dan 

kesejahteraan karyawan di tempat kerja. Sebagai perusahaan di berbagai industri 
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berusaha untuk bertahan di persaingan yang ketat, kesejahteraan fisik dan mental 

karyawan akan menjadi salah satu aspek penting yang perlu difokuskan oleh 

manajer SDM. Karenanya, keterlibatan karyawan saat ini dipandang sebagai 

sumber keunggulan kompetitif yang kuat di masa yang penuh gejolak.  

 Penelitian ini mengeksplorasi keterlibatan karyawan sebagai pendorong 

utama dalam keterlibatan karyawan yaitu komunikasi, keseimbangan pekerjaan 

hidup dan kepemimpinan. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana 

berdampak pada tingkat kinerja dan kesejahteraan karyawan. Penelitian yang 

tersedia tentang keterlibatan karyawan menunjukkan bahwa ada kekurangan 

literatur tentang tiga hal ini dan dampaknya terhadap keterlibatan karyawan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 A Study on the Drivers of Employee Engagement Impacting 

Employee Performance Sumber: Bedarkar dan Pandita (2014) 

Penelitian yang dilakukan oleh Naidoo dan Martins (2014) ini Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara budaya organisasi dan 

keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja terbukti kuat terkait dengan berbagai hasil 

keberhasilan bisnis. Meskipun banyak studi menyelidiki hubungan antara 

keterlibatan kerja karyawan dan variabel organisasi, masih ada kekurangan 

penelitian ilmiah tentang budaya organisasi dan dampaknya terhadap keterlibatan 
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kerja. Desain penelitian kuantitatif dilakukan di perusahaan TIK Afrika Selatan. 

Sebanyak 455 karyawan menyelesaikan menisci kuesioner yang di bagikan. 

Analisis korelasi menunjukkan bahwa semua dimensi budaya organisasi 

berkorelasi positif dengan dimensi keterlibatan pekerjaan. Analisis regresi 

mengungkapkan bahwa kepemimpinan, proses dan sasaran manajemen, dan 

sasaran memberikan kontribusi unik yang paling kuat secara statistik dalam 

memprediksi dimensi keterlibatan kerja. Sebagai keterlibatan pekerjaan terbukti 

berhubungan dengan beberapa hasil kerja positif, masuk akal bagi organisasi 

untuk meningkatkan mereka tingkat keterlibatan kerja karyawan dengan 

mengatasi dan meningkatkan budaya organisasi. Pemahaman tentang hubungan 

potensial antara konstruksi ini memperluas budaya organisasi dan pekerjaan 

literatur keterlibatan dengan secara empiris membangun hubungan antara dua 

konstruksi. 

 
Gambar 2.7 Investigating the Relationship between Organizational Culture and 

Work Engagement. Sumber : Naidoo dan Martins (2014) 

 Penelitian berikutnya oleh Alvi et al., (2014) bertujuan untuk memeriksa 

dampak kompensasi karyawan terhadap keterlibatan kerja karyawan. Penelitian 

ini dilakukan pada karyawan bank di Lahore, Pakistan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kompensasi karyawan memiliki dampak positif pada 

keterlibatan kerja. Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya. Studi ini 

menunjukkan bahwa kompensasi karyawan dapat mengubah tingkat keterlibatan 

kerja karyawan hingga 46,6%. Lebih banyak penelitian akan dilakukan pada 
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sektor-sektor lain seperti lembaga-lembaga pemerintah, sektor teknik, sektor jasa 

dan industri perhotelan. Variabel independen lainnya seperti politik organisasi, 

lingkungan organisasi, konflik kehidupan kerja dapat dimasukkan dalam 

penelitian masa depan. 

 Kompensasi merupakan keuntungan dan hasil yang diperoleh karyawan 

dalam bentuk upah, pembayaran dan dalam bentuk imbalan seperti pertukaran 

keuangan bagi pelayan untuk meningkatkan Kinerja karyawan. Kompensasi 

adalah fragmen perubahan antara majikan dan karyawan yang merupakan hasil 

kontrak karyawan. Gaji karyawan adalah kebutuhan dasar kehidupan. Pembayaran 

ini adalah hadiah atas pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan di organisasi mana 

pun. Kompensasi pada umumnya setara dengan setengah bagian dari arus kas 

perusahaan. Di sisi lain, kompensasi lebih dari setengahnya adalah perusahaan 

penyedia layanan. Ini adalah alat dasar untuk merangsang dan memukau 

karyawan dan ini dapat menghasilkan peningkatan kinerja karyawan (Alvi et al., 

2014).  

 Alvi et al., (2014) mengatakan bahwa sebagian besar karyawan yang 

terampil dan berpendidikan baik tidak puas dengan pekerjaan mereka dan ini 

dapat mengakibatkan pergantian karyawan yang tinggi, oleh sebab itu organisasi 

sangat tertarik untuk menyelesaikan masalah ini dengan merumuskan dataran 

kompensasi yang efektif. Rencana kompensasi yang efektif memiliki dampak 

besar pada proses pengambilan keputusan karyawan dan juga meningkatkan masa 

tinggal mereka di organisasi dan akibatnya mereka dapat menerima tanggung 

jawab mereka dengan bahagia. Juga dicatat bahwa kualitas kerja dan kinerja 

karyawan ditingkatkan karena rencana kompensasi yang baik. 
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Gambar 2.8 A Study of Employee Compensation and Employee Job Engagement 

on Banks of Lahore, Pakistan. Sumber : Alvi et al., (2014) 

 

Penelitian berikutnya dilakukan oleh Ali dan Farooqi (2014) yang 

bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh dari kelebihan beban kerja karyawan 

terhadap tingkat kepuasan kerja dan pengaruh kepuasan kerja terhadap 

keterlibatan karyawan. Penelitian ini dilakukan dengan cara menyebarkan 

kuesioner kepada karyawan Universitas Gujranwala di Pakistan termasuk dosen 

pengajar dan staf non pengajar. Penelitian ini penting dilakuakan dilingkungan 

universitas karena beban kerja yang termasuk tinggi pada kalangan akademisi dan 

dosen di Pakistan perlu diteliti pengaruhnya terhadap tingkat keterlibatan kerja. 

 
Gambar 2.9 Effect of Work Overload on Job Satisfaction, Effect of Job  

Satisfaction on Employee Performance and Employee Engagement Sumber : Ali 

dan Farooqi (2014) 

 

Penelitian Sundaray (2014) meneliti pengaruh variabel kepemimpinan, 

pelatihan, kepuasan kerja dan kompensasi terhadap keterikatan karyawan pada 

organisasi tempatnya bekerja di India. Karyawan yang merasa memiliki 

keterikatan dengan perusahaan menyadari konteks bisnis, dan bekerja dengan 

rekan kerja untuk meningkatkan kinerja dalam pekerjaan untuk kepentingan 
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organisasi. Keterlibatan karyawan mengembangkan sikap positif di antara 

karyawan terhadap organisasi. Penelitian ini berfokus pada berbagai faktor yang 

menyebabkan keterlibatan karyawan dan apa yang harus dilakukan perusahaan 

untuk membuat karyawan terlibat. Perhatian yang tepat pada strategi keterlibatan 

akan meningkatkan efektivitas organisasi dalam hal produktivitas, laba, kualitas, 

pelanggan yang lebih tinggi kepuasan, retensi karyawan dan peningkatan 

kemampuan beradaptasi. 

 
Gambar 2.10 Employee Engagement: A Driver of Organizational Effectiveness 

Sumber: Sundaray (2014) 

Penelitian dari Khuong dan Yen (2014) ini meneliti tentang pengaruh dari 

variabel kepemimpinan dan kecerdasan emosional karyawan pada keterikatan 

kerja pada karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki secara 

empiris pengaruh gaya kepemimpinan terhadap keterlibatan karyawan di Kota 

Binh Duong. Selain itu, efek dari sosiabilitas karyawan tentang keterlibatan 

karyawan dan mediasinya juga diperiksa. Pendekatan kuantitatif adalah metode 
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utama yang digunakan, dengan statistic teknik yang diterapkan, termasuk faktor, 

regresi berganda, dan analisis jalur. 

Unit analisis berada pada tingkat individu dengan ukuran sampel 269 

kantor karyawan dari lima industri dominan di Binh Duong. Temuan ini Studi 

menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat sosialisasi karyawan, etika 

kepemimpinan dan visioner secara positif terkait dengan tingkat yang lebih tinggi 

keterlibatan karyawan. Sebaliknya, gaya kepemimpinan transaksional punya 

berkorelasi negatif dengan keterlibatan karyawan. Selain itu, penelitian ini juga 

menemukan bahwa kepemimpinan etis dan kepemimpinan visioner berpengaruh 

positif kemampuan bersosialisasi karyawan. Berdasarkan hasil analisis data, 

penelitian ini merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan keterlibatan 

karyawan, perusahaan harus menerapkan kepemimpinan visioner dan 

kepemimpinan etis, hindari atau batasi penggunaan gaya kepemimpinan 

transaksional. Perusahaan juga harus memilih karyawan yang adalah kemampuan 

bersosialisasi yang tinggi untuk memiliki tingkat keterlibatan karyawan yang 

lebih tinggi. 

 
Gambar 2.11 The Effects of Leadership Styles and Sociability Trait Emotional 

Intelligence on Employee Engagement A study in Binh Duong City, Vietnam. 

Sumber: Khuong dan Yen (2014) 
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Penelitian berikutnya oleh Lai et al., (2015) untuk memotivasi karyawan 

agar lebih terlibat di tempat kerja, ada kebutuhan untuk memeriksa lebih lanjut 

variabel kerja yang memungkinkannya. Penelitian ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan; yaitu 

hubungan antara pelatihan dan pengembangan dan dukungan rekan kerja terhadap 

keterlibatan karyawan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang dicetak dan 

online dan didistribusikan kepada 400 responden di antara karyawan hotel. Data 

kemudian dianalisis menggunakan program Sistem Analisis Statistik (SAS) untuk 

melakukan analisis deskriptif, uji reliabilitas, Korelasi Pearson, dan Regresi 

Linier. Temuan menunjukkan bahwa dukungan rekan kerja membawa hubungan 

paling signifikan terhadap keterlibatan karyawan dalam industri perhotelan. Hasil 

ini didukung oleh penelitian sebelumnya dan beberapa rekomendasi yang 

disarankan juga telah dibahas 

Menurut Lai et al., (2015), keterlibatan karyawan dapat memengaruhi pola 

pikir karyawan terkait dengan inisiatif dan pembelajaran pribadi mereka. Selain 

itu, mereka juga menemukan bahwa keterlibatan karyawan membawa banyak 

hasil positif bagi organisasi seperti motivasi, komitmen, tingkat turnover rendah 

dan lainnya. Karyawan yang terlibat adalah tipe karyawan yang akan merasakan 

gairah pada pekerjaan mereka dan mau bekerja keras. Sebaliknya, sebagian besar 

karyawan yang tidak terlibat sebagian besar tidak mau melakukan upaya ekstra 

atau lebih pada pekerjaan mereka.  
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Gambar 2.12 The Linkage between Training and Development and Co-Worker 

Support towards Employee Engagement in Hotel Industry. Sumber : Lai et al., 

(2015) 

 Penelitian Luo et al., (2015) meneliti pengaruh pengembangan karir 

karyawan, kesejahteraan dan budaya kerja terhadap keterikatan karyawan pada 

karyawan dari tiga perusahaan di Shanghai, China. Keterlibatan karyawan adalah 

salah satu topik inti dalam penelitian akademik. Tujuan makalah ini adalah untuk 

menguji pengaruh variabel yang meliputi perencanaan pengembangan karir, 

kebijakan kesejahteraan yang fleksibel dan budaya kerja terhadap keterlibatan 

karyawan di industri manufaktur Cina. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pengembangan dan perencanaan karier, kebijakan kesejahteraan yang fleksibel 

dan program keterlibatan karyawan akan berdampak positif bagi keterlibatan 

karyawan generasi yang baru dalam industri manufaktur di Cina. Keterlibatan 

karyawan adalah pendorong penting keberhasilan bisnis saat ini. Keterlibatan 

karyawan dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan organisasi. 

Kepentingan ini diperkuat dalam industri seperti industri manufaktur, karena 

keterlibatan tenaga kerja akan mempengaruhi keseluruhan kinerja perusahaan 

manufaktur. Sumber daya manusia, terutama manajemen karyawan yang efektif, 

adalah kuncinya.  
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Gambar 2.13 An Analysis of the Factors Affecting the New Generation Employee 

Engagement in the Manufacturing Industry in China. Sumber: Luo et al., (2015) 

 Dalam masyarakat saat ini, ada begitu banyak penekanan pada kebanggaan 

dan prestasi pribadi di tempat kerja tempat; di mana dengan konsep kerja tim 

tampaknya diabaikan oleh manajer dan karyawan, karena manajemen ini melihat 

kurang esensi kerja tim sebagai alat utama kinerja yang dimiliki membimbing 

mereka ke kinerja dan produktivitas yang buruk di pasar industri. Oleh karena itu 

penelitian ini mencari untuk mengidentifikasi dampak kerja tim terhadap 

keterikatan karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi 

faktor-faktor yang terkait dengan kerja tim, mengidentifikasi positif atau efek 

negatif dari kerja tim pada karyawan dan untuk menguji dampak kerja tim 

terhadap 

keterikatan karyawan. Penelitian ini menganalisis dampak kerja tim terhadap 

keterikatan karyawan pada karyawan Rumah Sakit di Ghana. Beberapa ukuran 

kinerja tim dianalisis termasuk kepercayaan tim, pengakuan dan penghargaan. 

 Teknik convenience sampling digunakan untuk memilih karyawan ketika 

pengambilan sampel purposive teknik digunakan untuk memilih manajemen 

dalam organisasi. Kuesioner terstruktur sendiri digunakan dalam pengumpulan 
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data. Ada bukti jelas bahwa kerja tim dan ukuran kinerja tim berhubungan positif 

dengan keterikatan karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dampak 

positif yang signifikan dari kerja tim pada keterikatan karyawan. 

 

  

 

Gambar 2.14 The Impact of Teamwork on Employee Enggagement. Sumber: 

Boakye (2015) 

 Penelitian dari Brenyah dan Darko (2017) meneliti pengaruh variabel 

budaya perusahaan dan keterlibatan karyawan di antara karyawan pada organisasi 

sektor public di Ghana. Tinjauan literatur yang relevan menunjukkan bahwa 

budaya perusahaan sebagai ukuran keterlibatan karyawan terutama di sektor 

publik negara berkembang di Afrika seperti Ghana telah diberikan upaya 

penelitian secara terbatas. Regresi berganda digunakan untuk menguji hubungan 

hipotesis antara variabel dalam penelitian. Sampel dua ratus dan enam puluh tujuh 

(267) karyawan secara acak diambil dari organisasi sektor publik terpilih di 

Ghana. Penelitian ini merekomendasikan bahwa, agar karyawan yang trampil di 

organisasi sektor publik Ghana harus sangat terlibat, manajemen organisasi 

tersebut harus meningkatkan tingkat pencapaian dan budaya mendukung. 

 

  

 

Gambar 2.15 Organisational Culture and Employee Engagement within the 

Ghanaian Public Sector. Sumber: Brenyah dan Darko (2017) 

Tujuan dari makalah penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman 

tentang gaya kepemimpinan sehubungan dengan keterlibatan karyawan. 
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Metodologi penelitian Eksplorasi dan Deskriptif digunakan untuk menjawab 

tujuan penelitian. Sampel dari 25 Kepala Departemen dan 175 Anggota Fakultas 

berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai responden. Data yang diperoleh dengan 

menggunakan instrumen dianalisis melibatkan persentase. Temuan penelitian ini 

akan menjadi sumber daya yang berguna untuk lembaga manajemen bisnis. 

Lembaga telah mengubah pandangan mereka dan telah menambahkan 

pengembangan fakultas dan Program Pengembangan Manajemen sebagai prioritas 

bisnis strategis untuk membedakan mereka dari pesaing mereka. Dengan 

perubahan ini, institusi menambah nilai lebih bagi anggota fakultas dan keahlian 

mereka. Lembaga menggunakan berbagai langkah untuk mencapai beberapa 

tujuan mereka, seperti keunggulan kompetitif, retensi, dan meningkatkan 

produktivitas dan berdampak pada keterlibatan. 

Untuk mencapai tujuan mereka, institusi harus bergerak melampaui 

strategi motivasi karyawan dan meningkatkan tingkat keterlibatan karyawan. 

Setelah terikat, karyawan menjadi sangat penting di masa di mana lembaga-

lembaga memandang karyawan mereka untuk mengambil inisiatif, membawa 

kreativitas, dan proaktif dengan solusi-solusi untuk metodologi pengajaran saat 

ini. Para pemimpin berada dalam posisi untuk meningkatkan tingkat keterlibatan 

karyawan dan melakukan lebih dari sekadar memotivasi mereka. Tujuan dari 

makalah ini adalah untuk mengeksplorasi jenis gaya kepemimpinan apa yang 

lebih kondusif untuk meningkatkan tingkat keterlibatan karyawan. 
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Gambar 2.16 Impact of Leadership Style on Employee Engagement in Context of 

Education Sector, Specifically Business Management Institutes. Sumber : Khan 

dan Yadav (2014) 

Studi ini mengeksplorasi bagaimana gaya kepemimpinan berdampak pada 

keterlibatan dan konflik kerja praktik manajemen di universitas Nigeria. Ini 

menggunakan desain penelitian kualitatif, berfokus pada 40 wawancara semi-

terstruktur dengan staf manajemen universitas senior dari beberapa lembaga 

terpilih. Temuan itu mengungkap nilai-nilai budaya membentuk pilihan otoritatif, 

transaksional dan transformasional gaya kepemimpinan umumnya diadopsi. Hasil 

lebih lanjut menunjukkan bagaimana Nigeria institusi dan proses akademik 

dianggap terlalu birokratis dan transaksional. Selain itu, beberapa norma khusus 

konteks ditemukan mempengaruhi fungsi kepemimpinan yang memengaruhi 

keterlibatan kerja dan praktik manajemen konflik. Di Singkatnya, studi ini 

menyarankan praktik dan implikasi kebijakan yang dapat meningkatkan arah dan 

pengembangan kepemimpinan yang efektif dalam konteks ini. 

 
Gambar 2.17 Impact of Leadership styles on Employee Engagement and Conflict 

Management Practices in Nigerian Universities. Sumber : Akanji et al.,  (2018) 

Makalah ini mengeksplorasi hubungan antara gaya kepemimpinan dan 

keterlibatan di tempat kerja. Pasar global yang kompetitif sedang memaksa 

organisasi untuk melihat masa lalu produk mereka dan garis bawah dan bergerak 

melampaui hanya motivasi karyawan dan untuk memiliki tenaga kerja yang 

terlibat. Karena globalisasi, perusahaan mengubah struktur mereka dan bersaing 
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dalam yang lebih besar arena. Sebagian besar organisasi ini menggunakan modal 

hanya sebagai saham, uang tunai, investasi, atau semacam kekayaan. Selama 

bertahun-tahun, organisasi-organisasi ini telah mengubah pandangan dan 

pandangan mereka menambahkan pengembangan karyawan dan manajemen 

kinerja sebagai prioritas bisnis strategis untuk ditetapkan mereka terpisah dari 

pesaing mereka.. 

 
Gambar 2.18 The Role of Leadership Style in Employee Engagement. Sumber : 

Batista-Taran et al.,  (2011) 

Tujuan utama dari artikel penelitian ini adalah untuk mempelajari 

pendorong keterlibatan karyawan khususnya pengaruh gaya kepemimpinan. 

Artikel ini telah menggunakan desain deskriptif multi-cross-sectional. Studi 

empiris didasarkan pada data yang dikumpulkan dari 340 karyawan garis depan 

dari lima organisasi lintas sektor jasa di Delhi. Hasil dari penelitian ini 

mengungkapkan hubungan yang signifikan antara gaya kepemimpinan dan 

keterlibatan karyawan. Seorang moderator pengaruh usia dan pendidikan juga 

ditemukan dalam hubungan antara gaya kepemimpinan dan keterlibatan 

karyawan. Studi ini menyoroti pentingnya dan peran signifikan dari keterlibatan 

karyawan dan peran gaya kepemimpinan dalam mengembangkan budaya 

keterlibatan. Kepemimpinan yang tepat gaya dan praktik sumber daya manusia 

(SDM) yang mendorong keterlibatan perlu dipupuk dalam organisasi untuk 

mendorong kinerja.  
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Gambar 2.19 Drivers of Employee Engagement: The Role of Leadership Style. 

Sumber : Popli dan Rizvi (2016) 

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara 

kepemimpinan praktik mengelola pengusaha dan CEO profesional dan untuk 

menyelidiki bagaimana hal ini berdampak pada kepuasan, komitmen, motivasi, 

dan bawahan langsung bawahan mereka efektivitas keterlibatan. Survei multi-

responden, bertujuan untuk CEO dan bawahan langsung mereka telah dilakukan. 

Analisis faktor, korelasi dan analisis regresi moderat digunakan dalam untuk 

mencapai kesimpulan. Dua dimensi kepemimpinan paling berpengaruh: (a) 

menjadi baik manajer dan mengartikulasikan visi. Meskipun karakteristik manajer 

/ mentor yang baik membuktikan sangat penting bagi kedua jenis CEO, efek 

artikulasi visi pada bawahan adalah dimoderasi oleh jenis perusahaan yang 

dipimpin oleh CEO. Tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan di gaya 

kepemimpinan yang diadopsi oleh kedua tipe CEO ini, kecuali untuk ketenangan 

dan kepemilikan diri mereka, yang lebih rendah di antara pengusaha. 

 
Gambar 2.20 Leadership’s Impact on Employee Engagement: Differences among 

Entrepreneurs and Professional CEOs. Sumber : Papalexandris dan Galanaki 

(2015) 

Makalah ini memberikan stimulasi kesempatan untuk memajukan 

pengetahuan tentang hubungan antara budaya organisasi, dan keterlibatan 
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karyawan, di bank-bank Saudi. Makalah penelitian ini akan menyelidiki 

pemungkin budaya organisasi dan penghambat keterlibatan karyawan di Arab 

Saudi Bank. Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif; metode yang digunakan 

adalah teori beralas. Data koleksi mengadopsi pendekatan fokus masalah. 

Wawancara dilakukan dengan jalur bank manajer, dan bawahan. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa faktor pendorong yang berkontribusi yang paling 

memungkinkan bagi keterlibatan karyawan adalah pelatihan dan pengembangan, 

organisasi komunikasi, penghargaan, dan pengakuan. Hasil penelitian 

mengungkapkan bahwa budaya Islam memiliki pengaruh pada keterlibatan 

karyawan di bank-bank Saudi.  

 
Gambar 2.21 The Impact of Organizational Culture on Employee Engagement in 

Saudi Banks.  Sumber : Al Shehri et al.,  (2017) 

Gagasan untuk menjadi otentik di tempat kerja adalah mendapatkan daya 

tarik baik di akademisi maupun organisasi. Tujuan dari makalah ini adalah untuk 

menguji apakah empat jenis budaya organisasi yang dirasakan (hirarkis, klan, 

pasar, dan adhokrasi) memengaruhi keaslian karyawan dan apakah mereka 

berperilaku lebih baik otentik di tempat kerja mempengaruhi sejauh mana 

karyawan terlibat dengan pekerjaan mereka. Sampel termasuk 208 profesional 

yang bekerja di berbagai industri di Brasil. Hipotesis diuji menggunakan 

pemodelan persamaan struktural. Hasil menunjukkan bahwa lingkungan yang 

dianggap lebih inklusif dan partisipatif, dan yang mendorong otonomi tidak 

memelihara atau menghambat keaslian. Di sisi lain, budaya dianggap menekankan 
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stabilitas, ketertiban, dan kontrol berhubungan negatif dengan keaslian. Selain itu, 

karyawan yang berperilaku lebih otentik di tempat kerja lebih terlibat dengan 

pekerjaan mereka. Keaslian di tempat kerja juga memediasi hubungan antara 

hierarki dan budaya pasar dan keterlibatan kerja. 

 
 

Gambar 2.22 Perceived Organizational Culture and Engagement:the Mediating 

Role of Authenticity. Sumber : Reis et al.,  (2016) 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis prediktor budaya organisasi, 

yang mempengaruhi karyawan keterlibatan di antara karyawan industri 

perhotelan. Data dikumpulkan dengan bantuan multistage sampling teknik dan 

dianalisis, ditafsirkan menggunakan persentase sederhana, korelasi Pearson dan 

regresi berganda. Hasil mengungkapkan bahwa di antara dimensi yang berbeda 

dari budaya organisasi - otonomi dan eksperimen adalah secara signifikan terkait 

dengan semua dimensi keterlibatan karyawan. Kepercayaan telah meramalkan 

dedikasi dan penyerapan, sedangkan kolaborasi hanya memengaruhi dimensi 

penyerapan dari keterlibatan karyawan. Otonomi dan eksperimen menjabat 

sebagai prediktor untuk semua tiga dimensi keterlibatan karyawan yang kuat, 

dedikasi dan penyerapan. Manajemen industri perhotelan harus mengambil 

langkah - langkah ke arah menciptakan budaya organisasi yang terlibat, sehingga 

organisasi khususnya dan industri secara keseluruhan diuntungkan.  
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Gambar 2.23 Organizational Culture and Employee Engagement: An 

Interrelationship Study in Hospitality Industry of Himachal Pradesh.  Sumber : 

Kalia dan Verma  (2017) 

Bisnis startup di Indonesia telah menjadi cara populer untuk memulai 

bisnis. Startup juga merupakan bisnis yang dijanjikan di bidang investasi dan 

kompensasi dan gaji. Apakah gaji dan fasilitas sesuai dengan deskripsi pekerjaan 

mereka dan membuat perikatan dengan perusahaan? Makalah ini menguji 

hipotesis bahwa kompensasi dan manfaat memiliki pengaruh terhadap keterlibatan 

karyawan dengan merek organisasi di antaranya. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa merek organisasi gagal menjadi variabel mediasi hanya karena hanya 

kompensasi yang berpengaruh, yaitu pada merek organisasi dan keterlibatan 

karyawan. Keterlibatan yang dipengaruhi juga oleh kompensasi. 

 
 

Gambar 2.24 Effect of Compensation and Benefit to Employee Engagement 

through Organisation Brand in Indonesia’s Startup Company. Sumber : Indriyani 

dan Heruwasto (2016) 

Karyawan semakin melepaskan diri dengan pekerjaan mereka itu 

menyebabkan pemborosan modal manusia dan juga kerugian besar biaya dan 

kinerja rendah; karenanya ada kebutuhan untuk melibatkan mereka dalam bekerja 

dengan mengubah lingkungan kerja dan persepsi mereka tentang pekerjaan. Studi 
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saat ini berfokus pada pentingnya kompensasi dalam mengubah persepsi 

karyawan tentang kerja. Studi deskriptif dilakukan untuk memeriksa dampak 

kompensasi pada keterlibatan karyawan. Kuesioner survei diadopsi dan divalidasi 

melalui uji coba data (α = .821). Convenience sampling digunakan untuk memilih 

karyawan dari tingkat manajerial menengah dan atas telekomunikasi sektor 

Punjab Selatan, Pakistan. Keseluruhan 300 kuesioner didistribusikan, dari 234 

yang kembali dengan 78% tingkat respons. Analisis regresi sederhana dilakukan 

untuk memprediksi hubungan antara variabel yang bersangkutan.  

 
Gambar 2.25 Impact of Compensation on Employee Engagement: (Evidence from 

Telecom Sector of Pakistan). Sumber : Inayat  (2018) 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen  

 Menurut Sundaray (2011) keterikatan karyawan merupakan sikap positif 

yang ditunjukan oleh karyawan kepada organisasi, karyawan yang terikatan dapat 

membantu organisasi untuk mencapai misi dan menciptakan hasil bisnis yang 

bagus. Keterikatan merupakan situasi dimana karyawan berkomitmen secara 

emosional dan intelektual kepada perusahaan (Ravikumur, 2013). Menurut Lou et 

al., (2014) keterikatan karyawan bukan hanya sekedar memberikan perhatian dan 

penghargaan, namun memberikan seluruh strategi agar karyawan menyesuaikan 

pada etik kerja dan visi misi organisasi. Menurut Ravikumur (2013), keterikatan 

karyawan merupakan tingkat komitmen dan keterlibatan karyawan terhadap 

perusahaan. Keterikatan karyawan adalah sejauh mana cara karyawan berpikir, 

Keterikatan Karyawan 

 
Kompensasi 

Hadi Wijaya. Pengaruh Faktor- Faktor yang Meningkatkan Keterikatan Karyawan pada Hotel Berbintang di 
Batam, 2019. 
UIB Repository©2019



33 

 

Universitas Internasional Batam 

 

merasa dan bertindak dalam organisasi. Karyawan yang terikat mengarahkan 

pengetahuan, keterampilan, karyawan juga perduli terhadap organisasi untuk 

mencapai kesuksesan. 

Naidoo dan Martins (2014) mendefenisikan keterikatan karyawan adalah 

sebuah pernyataan psikologis dimana karyawan merasa tertarik untuk ikut 

menentukan kesuksesan perusahaan serta memiliki keinginan dan motivasi kuat 

untuk berkinerja melebihi kewajibannya. Ali dan Farooqi (2014) mendefinisikan 

keterikatan karyawan sebagai suatu sikap positif dari karyawan terhadap 

organisasi tempat dirinya bekerja. Dengan adanya karyawan yang terlibat secara 

aktif di dalam perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki iklim 

kerja yang positif. Hal ini disebabkan karena dengan adanya karyawan yang 

memiliki keterikatan yang baik dengan perusahaan tempat ia bekerja, maka 

mereka akan memiliki antusiasme yang besar untuk bekerja, bahkan terkadang 

jauh melampaui tugas pokok dalam kontrak kerja karyawan. Luo et al., (2015) 

mendefenisikan keterikatan karyawan sebagai komitmen emosional dan 

intelektual terhadap organisasi atau sejumlah usaha melebihi persyaratan 

pekerjaan (discretionary effort) yang ditunjukan oleh karyawan dalam 

pekerjaannya. Karyawan yang memiliki keterikatan dengan perusahaan akan 

berkomitmen secara emosional dan intelektual terhadap perusahaan serta akan 

memberikan usaha terbaiknya melebihi apa yang dijadikan target dalam suatu 

pekerjaan. 

 

2.3 Hubungan Antar Variabel  

2.3.1 Pengaruh Budaya Kerja terhadap Keterikatan Karyawan 
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 Menurut Brenyah dan Darko (2017) mendefinisikan budaya organisasi 

sebagai sistem yang dipercayai dan nilai yang dikembangkan oleh organisasi 

dimana menuntun perilaku dari anggota organisasi. Budaya organisasi adalah satu 

wujud anggapan dimiliki, diterima oleh kelompok dan menentukan bagaimana 

kelompok tersebut rasakan. Budaya organisasi merupakan nilai-nilai, anggapan, 

keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang dimilki secara bersama serta 

meningkat dalam suatu organisasi (Ravikumar, 2013). 

Budaya kerja adalah salah satu sumber penting dari keunggulan kompetitif 

dan akan selalu demikian, karena memengaruhi perilaku organisasi dan 

perusahaan 

kinerja positif atau negatif. Penting bagi para manajer, konsultan dan akademisi 

untuk menerima kenyataan ini. Budaya suatu organisasi mempengaruhi kepuasan 

dan komitmen karyawan, kinerja serta keterlibatan karyawan. Maksud dan tujuan 

organisasi mana pun memengaruhi budaya mereka dan secara signifikan 

mempengaruhi moral karyawan, retensi dan levelnya keterlibatan. Ini bukan 

hanya tentang menjadi majikan yang baik, tetapi juga tentang memiliki karyawan 

yang berkomitmen pada visi, misi, dan strategi organisasi, dan memiliki kemauan 

dan sarana untuk terus-menerus berkontribusi dalam membuat ini menjadi 

kenyataan. Penyebab budaya perusahaan yang efektif sert tingkat keterlibatan 

yang tinggi dan ini diterjemahkan menjadi produktivitas yang tinggi. Tingkat 

keterlibatan karyawan yang tinggi sangat penting bagi organisasi. Karyawan yang 

terlibat didedikasikan untuk pekerjaan, pekerjaan dengan semangat dan terserap 

dalam pekerjaan yang mereka lakukan. Beberapa faktor suka perilaku pemimpin 

dan ketersediaan sumber daya mempengaruhi keterikatan kerja.  
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2.3.2 Pengaruh Kerjasama Tim terhadap Keterikatan Karyawan 

Kerjasama Tim merupakan sesuatu yang sudah umum dan menjadi 

kebiasaan dalam sebuah organisasi. Adalah umum untuk mendengar tentang tim 

manajemen, tim produksi, tim layanan atau bahkan seluruh organisasi yang 

disebut sebagai tim, banyak organisasi saat ini bergerak menuju pendekatan 

berbasis tim untuk bekerja, ini artinya bekerja dalam tim adalah metode dasar 

yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan di organisasi-organisasi ini. 

Pengusaha menekankan pentingnya karyawan yang bekerja sebagai satu tim dan 

beriklan untuk staf dengan kemampuan untuk bekerja sedemikian rupa (Boakye, 

2015).  

Tim menggantikan individu sebagai blok bangunan dasar organisasi dan 

memberi lebih banyak pengakuan untuk tim daripada individu. Perusahaan tidak 

hanya mencari teknis kemampuan tetapi mencari orang yang dapat bekerja dalam 

tim dan memecahkan masalah. Kerjasama tim bukan konsep baru, pemikiran ini 

telah ada selama bertahun-tahun di perusahaan. Manajer menemukan banyak 

penelitian menunjukkan bahwa tim dapat lebih dari struktur tradisi perusahaan 

untuk membuat keputusan dengan cepat dan efisien.  

Sebuah tim diperlukan untuk proses restrukturisasi dan rekayasa ulang 

masa depan memberikan contoh bahwa perubahan sederhana seperti mendorong 

masukan dan umpan balik dari pekerja di telepon membuat peningkatan dramatis. 

Keterampilan seperti pemecahan masalah, komunikasi, kolaborasi, keterampilan 

interpersonal, keterampilan sosial dan manajemen waktu secara aktif ditargetkan 

oleh calon pemberi kerja sebagai persyaratan penting untuk kemampuan 

mempekerjakan terutama di lingkungan tim. Dari jumlah tersebut, otoritas 
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ketenagakerjaan secara konsisten menyebutkan kolaborasi dan kerja tim sebagai 

keterampilan yang penting, penting dalam hampir semua pekerjaan lingkungan. 

2.3.3 Pengaruh Kepemimpinan terhadap Keterikatan Karyawan 

Perhatian yang ditunjukkan pemimpinan terhadap karyawan dapat memicu 

rasa aman kepada karyawan, sehingga sabagai gantinya karyawan akan membayar 

kembali dan menunjukkan loyalitas kepada organisasi dan keterikatan yang kuat 

pada organisasi. Pemimpin yang bersedia mendengarkan dan mempertimbangkan 

pendapat bawahan, berpartisipasi dan selalu memberikan dukungan akan 

membuat bawahan merasa dihormati sehingga dapat menciptakan keterikatan 

karyawan (Surharti dan Suliyanto, 2012). Kepercayaan dan dukungan dari 

pemimpin dapat dianggap sebagai keamanan secara psikologi sehingga dapat 

mengarah keterlibatan karyawan. Pemimpin yang selalu berkomunikasi dan 

mendukung bawahannya dan selalu memberikan motivasi terhadap pekerjaan 

bawahan, sehingga menciptakan keselarasan antara bawahan dan atasan yang 

mempengaruhi cara berkerja karyawan untuk organisasi.  Menurut Ologbo & 

Sofian (2013) karyawan harus memiliki kepercayaan terhadap organisasi dan 

kepercayaan ini dibangun melalui pemimpin yang dapat diandalkan. Cara 

pandang pemimpin dapat dilihat oleh bawahan sehingga dapat mempengaruhi 

persepsi bawahan terhadap kualitas lingkungan kerja dan berdampak pada 

efektivitas pemimpin dan keterikatan karyawan. Penelitian terdahulu Anitha 

(2014), menemukan bahwa adanya hubungan signifikan antara kepemimpinan dan 

keterikatan karyawan. 

2.3.4 Hubungan Kompensasi terhadap Keterikatan Karyawan  
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 Menurut Sundaray (2012) kompensasi memiliki pengaruh yang sangat 

besar pada hubungan kinerja karyawan. Kompensasi tidak selalu berupa gaji dan 

tunjangan, namun juga keperdulian perusahaan terhadap karyawan dan 

sebagainya. Organisasi harus memiliki sistem manajemen kompensasi yang tepat 

sehingga karyawan bermotivasi untuk bekerja di organisasi. Kompensasi yang 

diberikan berupa pengakuan ataupun apresiasi atas pekerjaan yang dilakukan dan 

kompensasi seperti gaji, bonus akan membuat karyawan menjadi lebih profesional 

sehingga akan menyebabkan keterikatan karyawan pada perusahaan. 

Kompensasi didefinisikan sebagai pemberian upah atau imbalan kepada 

pegawai atau sesuatu yang diterima pegawai sebagai balas jasa atas prestasinya 

kepada perusahaan dalam melaksanakan pekerjaan (Ravikumar, 2013). 

Kompensasi dalam bentuk ekonomi diberikan dalam bentuk gaji, upah, tunjangan, 

bonus, insentif dan lain-lain. Menurut Sundaray (2012) kompensasi memiliki 

pengaruh yang sangat besar pada hubungan kinerja karyawan. Kompensasi tidak 

selalu berupa gaji dan tunjangan, namun juga keperdulian perusahaan terhadap 

karyawan dan sebagainya. Organisasi harus memiliki sistem manajemen 

kompensasi yang tepat sehingga karyawan bermotivasi untuk bekerja di 

organisasi. Kompensasi yang diberikan berupa pengakuan ataupun apresiasi atas 

pekerjaan yang dilakukan dan kompensasi seperti gaji, bonus akan membuat 

karyawan menjadi lebih profesional sehingga akan menyebabkan keterikatan 

karyawan pada perusahaan (Ologbo & Sofian, 2013). 

  

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis  
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Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah penulis bahas dalam 

tulisan diatas, maka penulis merumuskan model penelitian yang akan diteliti 

dalam penelitian ini. Model penelitian dan hipotesis dirumuskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.26 Pengaruh Faktor-Faktor yang Meningkatkan Keterikatan Karyawan 

pada Hotel Berbintang di Batam. Sumber : Ravikumar (2013) 

  

Berdasarkan penelitian diatas maka uraian hipotesis seperti berikut: 

H1:  Budaya organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterikatan 

karyawan. 

H2: Kerjasama Tim berpengaruh signifikan positif terhadap keterikatan 

karyawan. 

H3: Kepemimpinan berpengaruh signifikan positif terhadap keterikatan      

karyawan 

H4: Kompensasi berpengaruh signifikan positif terhadap keterikatan karyawan  
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