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ABSTRAK 

 

“PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KETERIKATAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT GOLDEN SARI LAMPUNG” 

 

Oleh 

 

SYARIF KHALID ATTAMIMI 

Pada prinsipnya setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawanya 

bekerja secara optimal agar dapat meningkatkan keuntungan dan membantu 

mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Kepuasan kerja adalah selisih antara 

banyaknya penghasilan yang diterima seorang pegawai dan banyaknya yang 

mereka lakukan untuk pekerjaan mereka. keterikatan kerja adalah kondisi mental 

yang positif serta memuaskan yang berhubungan dengan pekerjaan dan 

dikarakteristikkan dengan semangat, dedikasi, serta penghayatan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan 

keterikatan kerja terhadap kinerja karyawan PT Golden Sari Lampung. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dengan dengan 

skala likert. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 150 responden. 

Alat analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t dan 

uji f. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif 

terhadap kinerja, dan keterikatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Kata kunci : Kepuasan Kerja, Keterikatan Kerja, Kinerja  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

“EFFECT OF JOB SATISFACTION AND EMPLOYMENT 

ENGAGEMENT ON EMPLOYEE PERFORMANCE OF PT GOLDEN 

SARI LAMPUNG” 

 

By 

 

SYARIF KHALID ATTAMIMI 

In principle, every company always expects its employees to work 

optimally in order to increase profits and help accelerate the achievement of 

organizational goals. Job satisfaction is the difference between the amount of 

income an employee receives and the amount they do for their job. Job 

engagement is a positive and satisfying mental state that is related to work and is 

characterized by vigor, dedication, and absorption. 

This study aims to determine the effect of job satisfaction and work 

engagement on the performance of employees of PT Golden Sari Lampung. The 

data collection method in this study used a questionnaire with a Likert scale. The 

sample used in this study were 150 respondents. The data analysis tool used is 

multiple linear regression analysis, t test and f test. The results of this study 

indicate that job satisfaction has a positive effect on performance, and work 

engagement has a positive effect on performance.  

Keywords: Job Satisfaction, Job Engagement, Performance  
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MOTTO 

 

 

Orang yang hebat adalah orang yang memiliki kemampuan menyembunyikan 

kesusahan, sehingga orang lain mengira ia selalu senang 

(Imam Syafi’i) 

 

Anda tidak harus menjadi besar untuk memulai, tetapi anda harus mulai 

untuk menjadi besar  

(Zig Ziglar) 

 

Lakukanlah setiap peran kita sebaik mungkin walaupun kita hanyalah 

seorang tukang sapu, maka menyapulah dengan sungguh bagaikan Leonardo 

Da Vinci menyapukan kuasnya di atas kanvas 

(Syarif Khalid Attamimi) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan 

dan organisasi, karena keberhasilan dan efektifitas suatu organisasi atau 

perusahaan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki oleh organisasi tersebut. Sumber daya manusia seringkali menjadi 

faktor penentu yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan di mana 

mereka berada. oleh karena itu, perusahaan seharusnya tidak lagi 

menganggap sumber daya manusia sebagai beban, tetapi sebagai aset 

organisasi. 

 

Perusahaan bertujuan mencapai hasil optimal dengan dukungan kinerja 

optimal dari pegawai. Program kerja atau rencana kerja yang telah disusun 

dalam rangka mencapai target-target tertentu dapat sia-sia, apabila tidak 

memperoleh dukungan penuh dari segenap pegawai (Rivai & Mulyadi, 2012). 

Situasi ini menjadi semakin penting ketika perusahaan harus menghadapi 

masalah eksternal yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Hal ini terjadi 

karena perusahaan tidak memiliki ruang untuk negosiasi terhadap kinerja 

karyawan, terutama karena keberadaannya merupakan prasyarat bagi kinerja 

perusahaan. Tanpa dukungan kinerja karyawan yang terbaik, kinerja 

perusahaan tidak akan menjadi yang terbaik. Artinya faktor kinerja karyawan 

merupakan kunci kemajuan dan keberhasilan perusahaan. 
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Menurut Robbins & Judge (2015) Mendefinisikan Kepuasan kerja adalah 

sikap umum seseorang terhadap pekerjaannya, selisih antara banyaknya 

penghasilan yang diterima seorang pegawai dan banyaknya yang mereka 

lakukan untuk pekerjaan mereka. Pada prinsipnya setiap perusahaan selalu 

mengharapkan karyawanya bekerja secara optimal agar dapat meningkatkan 

keuntungan dan membantu mempercepat pencapaian tujuan organisasi 

lainnya. 

 

Robbins & Coulter (2012) menyatakan bahwa seseorang dengan   tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-perasaan positif tentang 

pekerjaan tersebut, sementara seseorang dengan tingkat kepuasan rendah akan 

memiliki perasaan sebaliknya tentang pekerjaannya, sehingga dapat dikatakan 

karyawan yang memiliki rasa kepuasan terhadap pekerjaannya cenderung 

akan berkinerja lebih baik. Faktor terpenting adalah kenyamanan dalam 

bekerja. Pekerjaan yang sudah sesuai dengan kemampuan dan keahlian akan 

memberikan kenyamanan tersendiri bagi karyawan, apabila pekerjaan itu 

tidak sesuai dengan harapan mereka hal ini akan berdampak buruk bagi 

produktivitas kerjanya, jika hal tersebut dapat terwujud tentu akan berdampak 

baik bagi kedua pihak. 

 

Hasil penelitian Adjoyasa (2019) menunjukkan bahwa Kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Perum Bulog 

Divisi Regional Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin karyawan 

merasa puas terhadap pekerjaannya maka akan semakin meningkatkan 

kinerjanya. 

 

Schaufeli (2011)mengartikan keterikatan kerja sebagai kondisi mental yang 

positif, memuaskan yang berhubungan dengan pekerjaan dan 

dikarakteristikkan dengan semangat (vigor), dedikasi (dedication), serta 

penghayatan (absorption). Seseorang yang memiliki keterikatan kerja yang 

tinggi akan cenderung menunjukkan performa terbaik, karena mereka 

menikmati pekerjaan yang dilakukan (Bakker, 2009). Selain itu pekerja 

dengan keterikatan kerja akan memiliki semangat yang tinggi, antusiasme 
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dalam bekerja, dan mereka seringkali terbenam dengan pekerjaan sehingga 

cenderung memiliki kinerja dan produktivitas yang tinggi (Xanthopoulou, 

Bakker & Fishbach 2013). 

 

Keterikatan kerja mencerminkan adanya semangat karyawan terhadap 

pekerjaannnya. Ketika karyawan merasakan keterikatan terhadap 

pekerjaannya, karyawan akan merasa terdorong untuk berusaha mencapai 

tujuan yang menantang, ingin berhasil, dan memiliki komitmen pribadi untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi (Bakker & Leiter, 2010).  

 

Keterikatan kerja adalah sebuah kondisi dimana seseorang memiliki pikiran 

yang positif sehingga mampu mengekspresikan dirinya baik secara fisik, 

kognitif dan afektif dalam melakukan pekerjaannya (Schaufeli dan Bakker, 

2004). Lockwood (2007) memberi pengertian mengenai keterikatan kerja 

sebagai keadaan dimana seseorang mampu berkomitmen dengan organisasi 

baik secara emosional maupun secara intelektual.  

 

Saks (2006) menjelaskan bahwa keterikatan sebagai konstruk yang 

menggunakan komponen kognitif, emosi dan perilaku yang diasosiasikan 

dengan tanggung jawab pekerjaannya. Sedangkan Benthal (dalam Mujiasih 

2006) berpendapat bahwa keterikatan kerja adalah suatu keadaan ketika 

manusia merasa dirinya menemukan arti diri secara utuh, memiliki motivasi 

dalam bekerja, maupun menerima dukungan orang lain secara positif dan 

mampu bekerja secara efektif dan efisien di lingkungan kerjanya.  

 

Hewitt (2008) mendefinisikan keterikatan kerja sebagai sikap positif pegawai 

dan perusahaan (komitmen, keterlibatan dan keterikatan) terhadap nilai-nilai 

budaya dan pencapaian keberhasilan perusahaan. Keterikatan kerja bergerak 

melampaui kepuasan yang menggabungkan berbagai persepsi karyawan yang 

secara kolektif menunjukkan kinerja yang tinggi, komitmen, serta loyalitas 

(Kingsley dan Associates, 2008). 

 

Dari beberapa pendapat ahli di atas, peneliti menarik kesimpulan keterikatan 

kerja adalah sikap dan perilaku individu dalam menjalankan peran kerjanya 
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dengan mengekspresikan dirinya secara total baik secara fisik, kognitif, 

afektif dan emosional. Karyawan menemukan arti dalam bekerja, kebanggaan 

telah menjadi bagian dari organisasi tempat individu tersebut bekerja, bekerja 

untuk mencapai visi dan misi keseluruhan sebuah organisasi. Karyawan akan 

bekerja ekstra dan mengupayakan sesuatu untuk pekerjaan di atas apa yang 

diharapkan baik dalam waktu dan energi, yang dikarakteristikan melalui 

vigor, dedication dan absorption. 

Secara umum, keterikatan kerja dapat didefinisikan sebagai tingkat komitmen 

dan keterikatan karyawan terhadap organisasi, serta nilai-nilai yang 

diterapkan dalam organisasi. Karyawan yang berdedikasi adalah mereka yang 

merasa benar-benar berkomitmen dan antusias dengan pekerjaan dan 

organisasi mereka. keterikatan adalah kemampuan untuk memberikan 

kontribusi bagi keberhasilan perusahaan, yaitu karyawan bersedia bekerja 

keras untuk menyelesaikan pekerjaannya, menggunakan pikiran dan 

tenaganya, bahkan bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaannya. 

 

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan & Mardikaningsih (2021) 

Pengaruh Keterampilan Interpersonal, Pengalaman Kerja, Integritas dan 

Keterikatan Kerja terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian. Menunjukkan bahwa 

variabel Keterikatan kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

kinerja penyuluh. Hal ini juga didukung oleh penelitian (Crabtree, 2013) 

dimana ketika karyawan memiliki keterikatan dan produktif ditempat kerja, 

maka keseluruhan hidup mereka dapat dinilai lebih positif dibandingkan 

dengan karyawan yang tidak terikat dengan pekerjaan. Sedangkan pada 

karyawan yang tidak terikat dengan pekerjaannya, akan menunjukkan bahwa 

mereka tidak bahagia dan tidak produktif ditempat kerja, serta cenderung 

menyebarkan hal – hal negatif pada rekan kerja. 

 

Menurut Koopmans, et al. (2014) kinerja adalah perilaku atau tindakan yang 

relevan dengan tujuan organisasi. Dikatakan juga bahwasannya kinerja adalah 

tindakan terukur, baik perilaku dan hasil bahwa karyawan terlibat ataupun 

berkontribusi dalam tujuan organisasi. Mangkunegara (2010) menyatakan 

bahwa kinerja terdiri dari faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan 
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dengan sifat-sifat seseorang dan faktor eksternal yang merupakan faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja seseorang yang berasal dari lingkungan, 

seperti perilaku, sikap, dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau 

pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.  

 

Menurut Koopmans, et al. (2014), terdapat beberapa indikator yang perlu 

dipertimbangkan dalam mengevaluasi kinerja meliputi :  

1. Kinerja tugas  

Mengacu pada kemampuan seorang karyawan untuk melakukan tugas 

yang utama, yang meliputi kualitas kerja, perencanaan dan tugas 

pengorganisasian, berorientasi pada hasil, memprioritaskan, dan bekerja 

secara efisien.  

2. Kinerja kontekstual  

Mengacu pada perilaku karyawan yang mendukung organisasi, dan  

lingkungan psikologis sosial di mana tugas pekerjaan sentral dilakukan, 

misalnya bertanggung jawab untuk pekerjaan, memiliki inisiatif, senang 

untuk mengambil pekerjaan yang menantang, berkomunikasi efektif, 

mampu bekerja sama, dan untuk menerima dan belajar dari orang lain.  

3. Perilaku kerja kontraproduktif  

Mengacu pada perilaku yang berbahaya bagi kelangsungan hidup 

organisasi, misalnya melakukan hal-hal yang merugikan organisasi, untuk 

melakukan hal-hal yang merugikan rekan kerja dan atasan, dan sengaja 

membuat kesalahan. 

 

PT. Golden Sari Lampung yang berlokasi di Jln.Soekarno Hatta No. 29 

Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung 

adalah perusahaan industri Kimia yang bergerak di dalam bidang pembuatan 

Sodium Cyclamate  ( Sari Manis ). Perusahaan ini berdiri 13 Juli 1984. 

PT.Golden Sari beroperasi secara komersial pada tanggal 1 Agustus 1985, 

dengan menggunakan teknologi Taiwan. Proses produksi dilaksanakan 3 

shift, dengan total karyawan sebanyak 241 orang. 
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Sodium Cyclamate di produksi dari Sulfamic Acid dan Cyclohexilamine. 

Sodium Cyclamate merupakan gula sintesis. PT.Golden Sari  juga dilengkapi 

dengan Laboratorium dengan peralatan analisis untuk pemeriksaan bahan 

baku , bahan pembantu dan bahan jadi. Produk Sodium Cyclamate PT.Golden 

Sari dikirim dengan menggunakan truk atau container dalam kemasan Bok 

dan Zak. Penyimpanan dilokasi pabrik dalam bentuk Bok dan Zak  yang siap 

dikirim ke pelanggan.  

 

PT.Golden Sari Lampung merupakan Perusahaan Modal Dalam Negeri 

(PMDN) sebagai  kepemilikan adalah Bapak Djohar Tobing dan Bapak 

Henry Tobing. Pemasaran dan distribusi dilakukan oleh PT. Golden Sari. 

Mulai tahun 1986 PT. Golden Sari melakukan ekspor Perdana Sodium 

Cyclamate  ke negara Pakistan. PT. Golden Sari Lampung memiliki kapasitas 

produksi lebih dari 3000 Ton/tahun sejak tahun 2006.  

 

PT. Golden Sari Lampung juga mengeluhkan kurangnya koordinasi dan 

komunikasi kerja antar karyawan. Misalnya, ketika departemen purchasing 

belum memberi tahu departemen accounting tentang perubahan jenis barang 

dan jumlah barang yang dibeli. Akibatnya terjadi ketidaksesuaian antara 

barang yang dipesan dengan barang yang diterima, maka kurangnya 

koordinasi dan komunikasi ini dapat menimbulkan permasalahan di bagian 

accounting. Hal ini mencirikan permasalahan keterikatan kerja di elemen 

vigor. 

 

Karyawan PT. Golden Sari Lampung terlihat tidak begitu antusias dan 

bersemangat dalam bekerja, apalagi saat diberikan tugas dan tanggung jawab 

baru. Dampak dari kurangnya semangat dan antusiasme ini adalah karyawan 

tidak dapat mencapai banyak target produksi. hal ini mencirikan keterikatan 

kerja berdasarkan elemen dedication. 

 

Temuan lain juga ditemukan bahwa karyawan PT. Golden sari Lampung 

hanya bekerja dengan pergi ke kantor dan bekerja sesuai waktu yang 

ditentukan perusahaan yaitu selama 8 jam dalam setiap shift. Mereka hanya 
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menganggap pekerjaan yang dilakukan hanyalah sebatas rutinitas tanpa 

adanya inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini mencirikan 

keterikatan kerja berdasarkan elemen absorption. 

 

Menurut Hartatik (2014), karyawan yang memiliki tingkat kepuasan kerja 

yang tinggi terhadap pekerjaanya, secara tidak langsung akan mempengaruhi 

tingkat produktivitas nya, sebaliknya jika kepuasan kerja rendah 

menyebabkan produktivitas menurun. Karyawan akan memperspesikan 

bahwa apa yang diberikan perusahaan kepadanya telah sesuai dan wajar, 

maka karyawan akan memberikan balasan yang sesuai kepada perusahaan 

dengan cara meningkatkan tingkat produktivitas kerja mereka. 

 

Banyak pertanyaan akan timbul ketika permasalahan terkait kepuasan kerja 

yang apakah secara langsung mempengaruhi tingkat kinerja karyawan, dan 

apakah keterikatan kerja secara langsung mempengaruhi tingkat kinerja 

karyawan. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengambil judul 

penelitian mengenai : “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Keterikatan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan PT Golden Sari Lampung”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, indikasi permasalahan yang 

terjadi dipengaruhi oleh kepuasan kerja dan keterikatan kerja Terhadap 

perumusan masalah penelitian tersebut, pertanyaan penelitian yang dapat 

dikembangkan adalah :  

1. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Golden Sari? 

2. Apakah keterikatan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

Golden Sari?  

3. Apakah kepuasan kerja dan keterikatan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. Golden Sari? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Golden Sari 

2. Untuk mengetahui pengaruh keterikatan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Golden Sari 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan keterikatan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Golden Sari? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

pada perusahaan, serta penulis juga mengharapkan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang 

secara teoritis dipelajari selama proses perkuliahan. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi pihak-pihak 

yang terdapat pada penelitian ini, yaitu : 

a) Dapat memberikan masukan atau saran bagi perusahaan 

terhadap permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh 

perusahaan yang berhubungan dengan penelitian tersebut.  

b) Dapat mengembangkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan 

pada kasus dilapangan. 

3. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sebagai 

acuan bagi peneliti lanjutan terutama dalam pembahasan mengenai 

pengaruh kepuasan kerja dan keterikatan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

 



 

 

 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Kepuasan Kerja  

2.1.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, karena 

ada perbedaan antara jumlah beban kerja yang diterima seorang pekerja 

dengan jumlah imbalan yang dianggap telah diterimanya (Robbins & 

Timothy A. Judge, 2016). 

 

Menurut Hirschfeld (2000), kepuasan kerja mengacu kepada ekspresi 

perasaan seseorang tentang pekerjaannya. Kepuasan kerja dibagi menjadi 2 

bagian, yaitu : 

1. Kepuasan kerja instrinsik 

Kepuasan kerja instrinsik merupakan kepuasan kerja yang dihasilkan 

oleh aspek pekerjaan itu sendiri seperti tugas dari pekerjaan yang 

dilaksanakan oleh seorang karyawan 

2. Kepuasan kerja ekstrinsik 

Kepuasan kerja ekstrinsik merupakan kepuasan kerja yang tidak 

berhubungan dengan aspek pekerjaan contohnya seperti gaji, 

lingkungan kerja, rekan kerja, dll. 

 

Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan-

perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seseorang yang tidak 

puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. 

Orang yang merasa puas menganggap kepuasan sebagai suatu rasa senang 

dan sejahtera karena dapat mencapai suatu tujuan atau sasaran.  
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Setiap pimpinan perusahaan perlu mengetahui informasi mengenai kepuasan 

karyawannya dalam bekerja secara akurat sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengambil keputusan untuk memecahkan masalah yang dihadapi 

dalam perusahaan. 

Menurut Hasibuan (2012) menyatakan kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan prestasi kerja. Kepuasan 

kerja dinikmati dalam pekerjaan, luar pekerjaan dan kombinasi dalam dan 

luar pekerjaan. 

 

2.1.2 Teori Kepuasan Kerja 

Teori mengenai kepuasan kerja yang dikemukakan oleh mangkunegara 

(2016) yaitu sebagai berikut : 

1. Teori keadilan 

Dalam sebuah organisasi atau perusahaan orang akan merasa puas 

maupun tidak puas bergantung pada adanya keadilan dalam organisasi 

tersebut khususnya dalam situasi kerja. 

2. Teori perbedaan 

Selisih antara ekspektasi dengan kenyataan yang dirasakan oleh 

karyawan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan. 

3. Teori pemenuhan kebutuhan 

Karyawan akan merasa puas jika kebutuhannya dapat terpenuhi, maka 

semakin besar kebutuhan karyawan yang dapat terpenuhi tentu 

karyawan akan merasa puas terhadap pekerjaannya. 

4. Teori pandangan kelompok 

Karyawan akan merasa puas jika hasil kerjanya sesuai dengan minat dan 

kebutuhan yang diharapkan oleh kelompok acuan. Dengan demikian, 

karyawan dijadikan sebagai acuan untuk menilai dirinya maupun 

lingkungannya. 
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5. Teori dua faktor 

Faktor pemeliharaan dan faktor motivasi yaitu dua faktor yang 

menyebabkan munculnya rasa puas atau tidak puas. Faktor pemeliharaan 

meliputi administrasi dan kebijakan perusahaan, kualitas pengawasan, 

korelasi dengan pengawas, hubungan dengan bawahan, upah, keamanan 

kerja dan kondisi kerja. Faktor motivasi yaitu meliputi dorongan 

berprestasi, pengenalan, kesempatan berkembang dan rasa tanggung 

jawab. 

6. Teori pengharapan 

Harapan adalah motivasi yang membangkitkan diri karyawan untuk 

melakukan sesuatu demi mencapai tujuannya. Hal tersebut dapat 

dilakukan oleh karyawan dengan usaha yang lebih giat seperti mengikuti 

kursus – kursus pelatihan. Hasil yang akan dicapai dari usaha yang lebih 

giat tersebut adalah posisi atau jabatan dan gaji yang lebih tinggi, 

sehingga karyawan tersebut memiliki keinginan untuk mencapai 

kepuasan. 

 

2.1.3 Dimensi Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2006) ada beberapa dimensi kepuasan kerja yang dapat 

digunakan untuk mengungkapkan karakteristik penting mengenai pekerjaan, 

dimana orang dapat meresponnya. Dimensi itu adalah:   

1. Pekerjaan itu sendiri (Work It self), Setiap pekerjaan memerlukan suatu 

keterampilan tertentu sesuai dengan bidang nya masing-masing. Sukar 

tidaknya suatu pekerjaan serta perasaan seseorang bahwa keahliannya 

dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut, akan meningkatkan 

atau mengurangi kepuasan kerja.   

2. Atasan (Supervision), atasan yang baik berarti mau menghargai 

pekerjaan bawahannya. Bagi bawahan, atasan bisa dianggap sebagai 

figur ayah/ibu/teman dan sekaligus atasannya. 
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3. Teman sekerja (Workers), Merupakan faktor yang berhubungan dengan 

hubungan antara pegawai dengan atasannya dan dengan pegawai lain, 

baik yang sama maupun yang berbeda jenis pekerjaannya.   

4. Promosi (Promotion), Merupakan faktor yang berhubungan dengan ada 

tidaknya kesempatan untuk memperoleh peningkatan karir selama 

bekerja.   

5. Gaji/Upah (Pay), Merupakan faktor pemenuhan kebutuhan hidup 

pegawai yang dianggap layak atau tidak. 

Kelima dimensi tersebut di atas, digunakan oleh para peneliti untuk 

mengukur kepuasan kerja, dan membawa pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. 

 

2.1.4 Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins & Timothy A. Judge (2016), faktor - faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Pekerjaan itu sendiri 

Pekerjaan adalah sumber dari sebagian besar kepuasan kerja. Sejauh 

mana tugas yang diberikan oleh pekerjaan itu sesuai dengan 

kemampuan karyawan, kesempatan belajar, dan kesempatan untuk 

memikul tanggung jawab. 

2. Gaji  

Gaji merupakan suatu bentuk pembayaran dari perusahaan kepada para 

karyawannya yang dinyatakan dalam suatu perjanjian kerja. Gaji 

biasanya dibayarkan oleh pihak perusahaan secara mingguan, bulanan, 

maupun tahunan. 

3. Atasan (supervisor) 

Bagi bawahan, atasan dapat dianggap sebagai sosok ayah, ibu, atau 

teman sekaligus atasannya. Atasan yang baik adalah atasan yang dapat 

menghargai pekerjaan para bawahannya. 
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4. Rekan Kerja 

Rekan kerja merupakan faktor yang berhubungan antara pegawai 

dengan atasannya dan dengan pegawai lainnya, baik yang sama maupun 

yang jenis pekerjaannya berbeda. 

5. Lingkungan Kerja 

Lingkungan kerja adalah sesuatu yang terdapat disekitar karyawan dan 

dapat mempengaruhi karyawan tersebut dalam menjalankan 

pekerjaannya. 

  

 

2.1.5 Dampak ketidakpuasan kerja 

Menurut Steven P. Robbins dan Timothy A. Judge (2009:112). Menjelaskan 

4 respon yang dibedakan dalam dua dimensi, yaitu konstruktif/destriktif dan 

aktif/pasif, definisi dari respon tersebut adalah: 

1. Exit (keluar) 

ketidakpuasan ditunjukkan dengan perilaku yang mengarah dan 

meninggalkan organisasi, termasuk mencari posisi baru sebaik posisi 

mereka ketika berhenti. 

2. Voice (suara)  

ketidakpuasan kerja ditunjukkan secara aktif dan konstruktif berusaha 

untuk meningkatkan konsisi-kondisi yang ada, termasuk memberikan 

saran-saran positif, mendiskusikan permasalahan dengan atasan, dan 

berbagai bentuk kegiatan serikat pekerja. 

3. Loyalty (kesetiaan)  

ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif tetapi optimistik dengan 

menunggu kondisi untuk menjadi lebih baik, termasuk berbicara 

mewakili organisasi kepada kritik eksternal dan mempercayai 

organisasi dan pihak manajemen bahwa telah melakukan hal yang 

benar. 
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4. Neglect (pengabaian) 

ketidakpuasan ditunjukkan secara pasif mengizinkan kondisi menjadi 

semakin buruk, termasuk masalah absen atau keterlambatan yang 

kronis, penurunan usaha, dan meningkatnya level kesalahan. 

 

2.2 Keterikatan Kerja 

2.2.1 Pengertian Keterikatan Kerja 

Keterikatan kerja adalah kesetiaan karyawan terhadap organisasi atau 

perusahaan tempat mereka bekerja, disertai dengan pengabdian fisik dan 

mental, semangat dan konsentrasi dalam bekerja. Karyawan yang memiliki 

tingkat keterikatan kerja yang tinggi dan berusaha keras untuk mencapai 

tujuan yang menantang dan berkomitmen untuk mencapai tujuan 

perusahaan. 

 

Menurut Kahn (1990), keterikatan kerja dikonseptualisasikan sebagai 

anggota organisasi yang melakukan peran pekerjaan mereka di tempat kerja, 

bekerja dan mengekspresikan diri secara fisik, kognitif, dan emosional. 

Perrin (2003) memahami work engagement sebagai pusat pekerjaan yang 

mempengaruhi diri sendiri, yang mencerminkan kepuasan pribadi karyawan 

dan penegasan yang mereka dapatkan dari bekerja dan menjadi bagian dari 

organisasi. Schmidt (2004) mendefinisikan work engagement sebagai 

kombinasi dari kepuasan dan komitmen, kepuasan mengacu pada faktor 

emosional atau sikap, sedangkan komitmen lebih melibatkan faktor motivasi 

dan fisik. 

 

Menurut Wellins dan Concelman (2004), work engagement merupakan 

kekuatan ilusi yang dapat memotivasi karyawan untuk meningkatkan 

kinerja pada level yang lebih tinggi, energi ini berupa komitmen terhadap 

organisasi, rasa memiliki dan bangga, dan lebih banyak lagi kerja keras 

waktu dan tenaga, antusiasme dan minat, berkomitmen pada pekerjaan.  
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Keterikatan kerja merupakan kondisi seseorang untuk memiliki sikap positif 

sehingga dapat mengekspresikan dirinya secara fisik, kognitif dan 

emosional di tempat kerja (Schaufeli dan Bakker, 2004). Lockwood (2007) 

memahami keterikatan kerja sebagai kondisi seseorang untuk membuat 

komitmen emosional dan intelektual terhadap organisasi. Saks (2006) 

menjelaskan bahwa engagement adalah struktur yang menggunakan 

komponen kognitif, emosional, dan perilaku yang terkait dengan tanggung 

jawab pekerjaan. Sedangkan Benthal (dalam Mujiasih 2006) berpendapat 

bahwa keterikatan kerja adalah suatu keadaan ketika manusia merasa 

dirinya menemukan arti diri secara utuh, memiliki motivasi dalam bekerja, 

maupun menerima dukungan orang lain secara positif dan mampu bekerja 

secara efektif dan efisien di lingkungan kerjanya.  

 

Hewitt (2008) mendefinisikan keterikatan kerja sebagai sikap positif 

pegawai dan perusahaan (komitmen, keterlibatan dan keterikatan) terhadap 

nilai-nilai budaya dan pencapaian keberhasilan perusahaan. Keterikatan 

kerja bergerak melampaui kepuasan yang menggabungkan berbagai persepsi 

karyawan yang secara kolektif menunjukkan kinerja yang tinggi, komitmen, 

serta loyalitas (Kingsley dan Associates, 2008). 

 

Menurut Schaufeli (2011), Keterikatan kerja didefinisikan sebagai keadaan 

pikiran yang positif, memuaskan, terkait dengan pekerjaan yang dicirikan 

oleh vigor, dedication, dan absorption. Daripada keadaan sesaat dan 

spesifik, keterikatan mengacu pada keadaan kognitif afektif yang lebih gigih 

dan meresap yang tidak terfokus pada objek, peristiwa, individu, atau 

perilaku tertentu. Vigor ditandai dengan tingkat energi dan ketahanan 

mental yang tinggi saat bekerja, kemauan untuk menginvestasikan upaya 

dalam pekerjaan seseorang, dan ketekunan bahkan dalam menghadapi 

kesulitan. Dedikasi dicirikan oleh rasa penting, antusiasme, inspirasi, 

kebanggaan, dan tantangan.  

 

Dimensi terakhir dari keterikatan adalah absorption, dicirikan oleh 

seseorang yang melakukan pekerjaannya dengan konsentrasi yang penuh 
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dan sangat asyik dengan pekerjaan, waktu akan terasa berlalu dengan cepat 

dan seseorang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari pekerjaan. 

 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli tersebut di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa keterikatan kerja adalah ekspresi fisik, kognitif, emosional dan 

emosional dari sikap dan perilaku individu ketika melakukan peran 

pekerjaannya. Individu menemukan makna dalam pekerjaan mereka, bangga 

menjadi bagian dari organisasi tempat mereka bekerja, dan berusaha keras 

untuk mencapai visi dan misi organisasi secara keseluruhan. Karyawan akan 

melipatgandakan upaya mereka untuk memperjuangkan hal-hal yang 

melebihi harapan dalam waktu dan energi, yang ditandai dengan vigor, 

dedication, dan absorption. 

 

2.2.2 Aspek Keterikatan Kerja 

Menurut Bakker & Demerouti (2008) work engagement terdiri dari tiga 

aspek, yaitu: 

1. Vigor 

Merupakan curahan energi dan mental yang kuat selama bekerja, 

keberanian untuk berusaha sekuat tenaga dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan, dan tekun dalam menghadapi kesulitan kerja, juga memiliki 

kemauan untuk menginvestasikan segala upaya dalam suatu pekerjaan, 

dan tetap bertahan meskipun menghadapi kesulitan.  

2. Dedication 

Merasa terlibat sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan mengalami rasa 

kebermaknaan, antusiasme, kebanggaan, inspirasi dan tantangan  

3. Absorption 

Karyawan selalu penuh konsentrasi dan serius terhadap suatu pekerjaan. 

Pada saat bekerja, waktu menjadi terasa berlalu begitu cepat dan 

menemukan kesulitan dalam memisahkan diri dengan pekerjaan. 

 

Macey dan Schneider (2009) menjelaskan dua aspek pembentuk keterikatan 

kerja, yaitu sebagai berikut:  
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1. Keterikatan kerja sebagai energi psikis Karyawan merasakan 

pengalaman puncak dengan berada di dalam pekerjaan dan arus yang 

terdapat di dalamnya. Karyawan menerapkan energi psikis lebih pada 

tugas tertentu berfokus secara intensif dan menghabiskan sedikit energi 

untuk fokus di tempat lain, benarbenar fokus pada tugas yang ada.  

2. Keterikatan kerja sebagai energi tingkah laku, bagaimana keterikatan 

kerja terlihat oleh orang lain. Keterikatan kerja terlihat oleh orang lain 

dalam bentuk tingkah laku yang berupa hasil. Tingkah laku yang 

terlihat dalam pekerjaan berupa:  

a. Karyawan akan berpikir dan bekerja secara proaktif, akan 

mengantisipasi kesempatan untuk mengambil tindakan dan akan 

mengambil tindakan dengan cara yang sesuai dengan tujuan 

organisasi.  

b. Karyawan yang engaged tidak terikat dengan job description, 

karyawan fokus pada tujuan dan mencoba untuk mencapai cara 

konsisten mengenai kesuksesan organisasi. 

c. Karyawan secara aktif mencari jalan untuk dapat memperluas 

kemampuan yang dimiliki dengan jalan yang sesuai dengan visi dan 

misi perusahaan.  

d. Karyawan pantang menyerah walau dihadapkan dengan rintangan 

atau situasi yang membingungkan. 

2.2.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi keterikatan kerja 

Menurut Bakker (2011) terdapat dua faktor yang mempengaruhi work 

engagement, yaitu:  

1. Job Resources  

Sumber daya kerja didefinisikan sebagai aspek fisik, psikologis, sosial, 

dan organisasi kerja, yang dapat mengurangi kebutuhan kerja terkait 

dengan pengorbanan psikologis yang diberikan oleh karyawan dan 

berdampak pada realisasi tujuan. 
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2. Personal Resources  

Personal resources diartikan sebagai evaluasi diri positif yang terkait 

dengan ketahanan mental individu serta mengacu pula pada perasaan 

individu terhadap kemampuan dirinya untuk berhasil dalam mengontrol 

dan mempengaruhi lingkungannya. Karyawan memiliki ketahanan diri 

serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan dan memberikan 

dampak baik pada lingkungan perusahaan (Damerouti dalam Ayu, 

2013). Personal resources terdiri self-efficacy, optimism, self esteem 

dan resiliensi. 

a. Self-Efficacy  

Menurut Robbins (2015) self-efficacy adalah keyakinan diri yang 

dimiliki oleh individu mengenai kemampuan dirinya dalam 

melakukan tugas atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai 

hasil tertentu. Orang yang memiliki efikasi diri yang tinggi lebih 

optimis dalam menghadapi suatu tantangan, sebaliknya orang yang 

memiliki efikasi diri yang rendah maka cenderung lebih mudah 

menyerah terhadap suatu keadaan. 

b. Optimism  

Menurut Segerstrom et al. (1998) optimisme adalah cara berpikir 

yang positif dan realistis dalam memandang suatu masalah. Lopez 

dan Snyder (2003) berpendapat bahwa optimisme merupakan suatu 

harapan yang ada pada diri seseorang bahwa segala sesuatu akan 

menuju kearah kebaikan.  

c. Self Esteem 

Coopersmith (2007) mengatakan bahwa harga diri merupakan hasil 

evaluasi individu terhadap dirinya sendiri, yang diwujudkan dalam 

sikapnya terhadap dirinya sendiri. Evaluasi ini mengungkapkan 

sikap penerimaan atau penolakan, dan menunjukkan bahwa 

menurut standar dan nilai pribadi, individu percaya bahwa dia 

mampu, berarti, sukses, dan berharga. 
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d. Resiliensi 

Resiliensi merupakan sebuah keinginan yang menjadi dasar bagi 

individu untuk dapat bangkit dari berbagai kesulitan yang dialami 

(Patterson & Kelleher, 2005). 

 

2.3 Kinerja 

2.3.1 Pengertian Kinerja 

Menurut Koopmans, et al. (2014) kinerja adalah ukuran dari hasil yang 

relevan berdasarkan penelitian dalam pengaturan kerja. Penilaian kinerja 

difokuskan baik dalam  ukuran  objektif  yaitu  dari  produktivitas  kerja  

seperti  absensi, jumlah tindakan tertentu ataupun output yang dipelihara 

dan berada dalam catatan organisasi ataupun dalam penilaian subjektif yaitu 

dari kuantitas dan kualitas pekerjaan  dari  masing-masing  karyawan.  

Dikatakan  juga bahwasannya kinerja adalah tindakan terukur, baik perilaku 

dan hasil bahwa karyawan terlibat ataupun berkontribusi dalam tujuan 

organisasi. Menurut Mangkunegara (2010) factor faktor kinerja terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal : 

1. Faktor internal yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat 

seseorang. 

2. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

seseorang  yang  berasal  dari  lingkungan,  seperti  perilaku, sikap,  

dan tindakan-tindakan rekan kerja, bawahan atau pimpinan, fasilitas 

kerja, dan iklim organisasi. 

Setiap karyawan dalam perusahaan dituntut untuk memberikan kontribusi 

positif melalui kinerja yang baik, mengingat kinerja perusahaan tergantung 

pada kinerja karyawannya. Kinerja merupakan hasil kerja baik secara 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya (Mangkunegara, 2015:67) 

Menurut Rivai (2005) kinerja merupakan perilaku nyata yang ditampilkan 

setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai 
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dengan perannya dalam perusahan. Sedangkan menurut Mas’ud (2004) 

kinerja adalah hasil pencapaian dari usaha yang telah dilakukan yang dapat 

diukur dengan indikator-indikator tertentu. Kinerja merupakan kondisi yang 

harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk 

mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu perusahaan dihubungkan dengan 

visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan 

negatif suatu kebijakan operasional yang diambil.  

 

Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu perusahaan, maka akan 

dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, 

meluruskan kegiatan-kegiatan utama, dan tugas pokok karyawan, bahan 

untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan perusahaan untuk 

memutuskan suatu tindakan, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian-

pengertian kinerja dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan 

bahwa kinerja karyawan adalah tingkat pencapaian dan kemampuan 

karyawan dalam menyelesaikan tugas – tugas yang diberikan oleh 

perusahaan. 

 

2.3.2 Indikator Kinerja 

Menurut Koopmans, et al. (2014), indikator yang perlu dipertimbangkan 

dalam mengevaluasi kinerja meliputi : 

1. Kinerja Tugas 

Mengacu pada kemampuan seorang karyawan untuk melakukan tugas 

yang utama, yang meliputi kualitas kerja, perencanaan dan tugas 

pengorganisasian, berorientasi pada hasil, memprioritaskan, dan bekerja 

secara efisien. 

2. Kinerja Kontekstual 

Mengacu pada perilaku karyawan yang mendukung organisasi,  dan 

lingkungan psikologis  sosial  di  mana  tugas  pekerjaan sentral 

dilakukan, misalnya bertanggung jawab untuk pekerjaan, memiliki 

inisiatif, senang untuk mengambil pekerjaan yang menantang, 
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berkomunikasi efektif, mampu bekerja sama, dan untuk menerima dan 

belajar dari orang lain. 

3. Perilaku Kerja Kontraproduktif 

Mengacu pada perilaku yang berbahaya bagi kelangsungan hidup 

organisasi, misalnya, melakukan hal-hal yang merugikan  organisasi, 

untuk  melakukan  hal-hal  yang merugikan  rekan kerja dan atasan, dan 

sengaja membuat kesalahan 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai landasan 

penelitian agar mendukung penelitian, berikut ini penelitian terdahulu yang 

memuat perincian dan hasil penelitian : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1 (Ghafur et al., 

2020) 

The effect of Work 

Motivation,Organizational 

Commitment,and Job 

Satisfication on the Contract 

Employees Performance of Pt 

Bank Rakyat Indonesia Branch 

Office of Jakarta Daan Mogot, 

International Journal of 

Innovative Science and 

Research Technology, Vol. 5, 

Issue 1, January – 2020. 

Kepuasan kerja secara 

parsial berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Koefisien korelasi tertinggi 

diperoleh dari hubungan 

antara dimensi kondisi 

kerja dan kerjasama. Hal 

tersebut menandakan 

bahwa kondisi kerja yang 

nyaman membuat 

karyawan menyelesaikan 

tugas tepat waktu. 

2 Adjoyasa (2019) pengaruh kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada perum 

Kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

Bulog divisi regional 

Lampung. 

karyawan Perum Bulog 

Divisi Regional Lampung. 

Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin karyawan 

merasa puas terhadap 

pekerjaannya maka akan 

semakin meningkatkan 

kinerjanya. 

3 (Soetrisno & 

Sutanto, 2017) 

pengaruh keterikatan kerja dan 

persepsi dukungan 

organisasional terhadap 

kinerja karyawan PT. Sukses 

Mekar Abadi. 

Keterikatan kerja 

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

PT. Sukses Mekar Abadi. 

4 (Darmawan & 

Mardikaningsih, 

2021) 

Pengaruh Keterampilan 

Interpersonal, Pengalaman 

Kerja, Integritas dan 

Keterikatan Kerja terhadap 

Kinerja Penyuluh Pertanian. 

Variabel Keterikatan kerja 

berpengaruh positif secara 

signifikan terhadap kinerja 

penyuluh. 

5 Koopmans, et al. 

(2014) 

Construct Validity of the 

Individual Work Performance 

Quistionnaire. 

Penelitian ini membahas 

tentang validitas Individual 

Work Performance 

Quistionnaire (IWPQ). 

Penelitian dilakukan pada 

1.424 karyawan dari 

berbagai sector pekerjaan 

di Belanda. IWPQ 

mengindikasikan gagasan 

validitas yang dapat 

diterima. Peneliti diberikan 

sebuah instrumen 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

pengukuran kinerja yang 

valid dan  

reliabel dan juga dapat 

digunakan untuk karyawan 

dengan sektor pekerjaan 

yang berbeda. 

 

2.5 Hipotesis 

Hipotesis adalah jawaban yang sifatnya sementara terhadap permasalahan 

pada suatu penelitian, sehingga data terbukti dengan data yang telah 

dikumpulkan (Sugiyono, 2015). 

2.5.1.Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan emosional yang menyenangkan 

dan mencintai pekerjaan. Sikap ini tercermin dalam semangat kerja, disiplin 

dan prestasi kerja. Nikmati kepuasan bekerja di tempat kerja, di luar 

pekerjaan, dan kombinasi pekerjaan di dalam dan di luar (Hasibuan, 2012). 

Jika kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya semakin baik, mereka akan 

melakukan  kinerja yang baik. Dengan kata lain, kinerja pegawai yang baik 

akan dipengaruhi oleh kepuasan kerja pegawai. Oleh karena itu, perusahaan 

membutuhkan kepuasan kerja untuk meningkatkan kinerja karyawan.  

Kepuasan kerja dapat diperoleh melalui gaji pokok, insentif, peluang 

kenaikan gaji, peluang promosi, penghargaan, perjalanan ke luar negeri, 

hubungan kerja, dll. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Adjoyasa (2019) 

Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

Perum Bulog Divisi Regional Lampung. Hal ini menunjukkan bahwa 
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semakin karyawan merasa puas terhadap pekerjaannya maka akan semakin 

meningkatkan kinerjanya. Berdasarkan penjelasan diatas maka : 

H1 = kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan  PT. Golden Sari Lampung 

 

2.5.2. Pengaruh keterikatan kerja terhadap kinerja 

Employee engagement sendiri merupakan suatu konsep yang diyakini dapat 

meningkatkan kinerja karyawan, karena employee engagement itu sendiri 

merupakan suatu kondisi bagi anggota suatu organisasi untuk melakukan 

peran pekerjaannya, bekerja, dan mengekspresikan diri (energi yang 

dihasilkan karyawan dalam melakukan pekerjaannya). kognisi (harapan 

karyawan terhadap organisasi, pemimpin, dan kondisi kerja dalam 

organisasi), dan emosi (termasuk bagaimana perasaan karyawan tentang 

organisasi dan pemimpinnya) dalam kinerja mereka (Kahn, 1990). 

 

Dampak keterikatan kerja terhadap kinerja karyawan sangatlah penting, 

karena rasa keterikatan yang dibangun karyawan dengan perusahaan tempat 

mereka bekerja sangatlah penting. Rasa memiliki dapat memberikan umpan 

balik kepada manajemen serta loyalitas kepada perusahaan. Keterikatan yang 

disengaja ini selalu menghasilkan kritik positif terhadap karyawannya.Hasil 

penelitian (Darmawan & Mardikaningsih, 2021) yang mengatakan bahwa 

Variabel Keterikatan kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

kinerja Penyuluh pertanian. 

 

H2 = keterikatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan  PT. Golden Sari Lampung 
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2.6 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka pemikiran 
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1. Faktor intrinsik 

2. Faktor ekstrinsik 
 

(Hirschfeld, 2000) 
Kinerja karyawan (Y) 

 
1. Kinerja Tugas 

2. Kinerja Kontekstual 

3. Perilaku Kerja 

Kontraproduktif 
 

(Koopmans et al., 2014) 

 

Keterikatan Kerja 

(X2) 
1. Vigor 

2. Dedication 

3. Absorption 

 

(Schaufeli et al., 2006) 



 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah hal yang menjadi perhatian dalam penelitian, dan 

objek penelitian adalah tujuan dalam penelitian guna memperoleh jawaban 

dan solusi dari permasalahan. Sugiyono (2010:13) menjelaskan bahwa konsep 

objek penelitian adalah tujuan ilmiah, memperoleh data untuk tujuan tertentu 

dan menggunakan hal-hal (beberapa variabel) yang objektif, valid, dan dapat 

diandalkan. 

 

Penelitian ini dilakukan pada PT Golden Sari Lampung yang beralamat di 

jalan Soekarno Hatta No. 29 Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung 

Karang Timur Bandar Lampung. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian 

ini adalah karyawan pada PT Golden Sari Lampung. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kausal yaitu desain 

penelitian yang menjelaskan mengenai satu atau lebih banyak faktor yang 

menyebabkan masalah atau menyatakan tentang sebab akibat, variabel X 

mempengaruhi variabel Y. penelitian ini termasuk penelitian kausal karena 

menjelaskan tentang hubungan sebab akibat dari variabel X mempengaruhi 

variabel Y. 
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3.3  Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.1. Populasi 

Sugiyono (2016) mendefinisikan populasi sebagai domain umum yang 

terdiri dari objek atau objek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditentukan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Suatu penelitian 

yang menggunakan seluruh anggota populasi disebut sensus. Metode ini 

digunakan bila populasinya relatif kecil dan diinginkan generalisasi dengan 

kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2016). Populasi pada penelitian ini 

berasal dari seluruh karyawan PT Golden Sari Lampung yang berjumlah 

241 orang. 

 

3.3.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang akan diteliti. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling 

dengan jenis metode simple random sampling atau pengambilan sampel 

secara acak sederhana. Penentuan ukuran sampel pada penelitian ini 

menggunakan rumus slovin (Sanusi, 2011). 

 

Keterangan : 

n = jumlah sampel 

N = jumlah populasi 

e = margin of error (batas toleransi kesalahan) 

Dalam rumus slovin ada ketentuan sebagai berikut : 

 Nilai e = 0,05 (5%) untuk populasi dalam jumlah kecil 

 Nilai e = 0,1 (10%) untuk populasi dalam jumlah besar 
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Penulis menentukan sampel penelitian berdasarkan populasi dari 

perusahaan, berikut ini merupakan tabel jumlah karyawan dari PT Golden 

sari Lampung : 

 

Tabel 3.1 jumlah karyawan PT Golden Sari Lampung tahun 2021 

No Posisi Jumlah karyawan tetap 

(orang) 

1 Direktur utama 1 

2 Direktur  1 

3 General manager 1 

4 Kepala bagian 10 

5 Wakil kepala bagian 10 

6 Supervisor  24 

7 Admin  19 

8 Driver  6 

9 Satpam  11 

10 Staff 10 

11 Montir  2 

12 Kantin  4 

13 Operator  142 

 Total  241 

Sumber : PT. Golden Sari Lampung 2021 

Jumlah sampel yang akan diteliti oleh peneliti berdasarkan rumus slovin 

yaitu : 

 𝑛 =
241

1+241(0,052)
  

 

𝑛 =
241

1+241(0,0025)
  

 
𝑛 = 150,39  

Hasil perhitungan diatas dibulatkan menjadi 150, sehingga diperoleh 

besarnya sampel sebanyak 150 orang. 
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3.4. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan bagian integral dari desain penelitian 

untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam skripsi. Metode 

yang digunakan penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuisioner adalah 

daftar pertanyaan  yang akan dibagikan kepada responden yaitu karyawan 

pada perusahaan PT Golden Sari Lampung. Metode kuesioner merupakan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pertanyataan tertulis kepada responden untuk dijawab 

(Sugiyono, 2015). Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini 

adalah kuisioner atau angket dengan mengadopsi kuisioner dari beberapa 

jurnal yaitu : (Hirschfeld, 2000), (Schaufeli et al., 2006), dan (Koopmans et 

al., 2014) 

 

3.5. Identifikasi dan Definisi Operasional Variabel 

Penelitian ini menggunakan dua variabel yang terdiri dari variabel 

independen (X) dan dependen (Y). Variabel independen terdiri dari kepuasan 

kerja dan keterikatan kerja. Variabel dependen yaitu kinerja karyawan. 

Berikut adalah tabel definisi operasional dalam penelitian ini : 

Tabel 3.2 Definisi Operasional 

Variabel Indikator 
Jumlah 

pernyataan 

Skala 

Kepuasan kerja 

(X1) 

1. Faktor intrinsik 

2. Faktor ekstrinsik 

(Hirschfeld, 2000) 

12 

Skala Likert merupakan 

respon terhadap 

sejumlah pertanyaan 

yang berkaitan dengan 

variabel tertentu untuk 

menelaah seberapa kuat 

subjek setuju atau tidak 

Keterikatan kerja 

(X2) 

1. Vigor 

2. Dedication 

3. Absorption 

(Schaufeli et al., 2006) 

 

17 

Kinerja 1. Kinerja Tugas 15 
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Variabel Indikator 
Jumlah 

pernyataan 

Skala 

karyawan (Y) 2. Kinerja Kontekstual 

3. Perilaku Kerja  

Kontraproduktif 

(Koopmans et al., 

2014) 

 

setuju dengan 

pernyataan pada lima 

skala titik 

(STS,TS,N,S,ST). 

(Sekaran, 2006) 

 

3.6 Skala Pengukuran Variabel 

Pengukuran adalah penggunaan angka-angka atau simbol-simbol untuk 

mencirikan objek berdasarkan sekumpulan aturan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert. 

Skala likert menurut Sekaran dan Bougie (2017) adalah suatu skala yang 

dirancang untuk menelaah seberapa kuat subjek menyetujui pada suatu 

pernyataan. Pernyataan tersebut berupa indikator-indikator pada setiap 

variabel. Dalam pengukurannya skala likert menggunakan 5 jawaban 

diantaranya :  

 

Tabel 3.3 Skala Likert 

No Jawaban Kode Bobot Likert Bobot Rivers 

1 sangat tidak setuju STS 1 5 

2 Tidak setuju TS 2 4 

3 Netral  N 3 3 

4 Setuju  S 4 2 

5 Sangat setuju SS 5 1 

Nilai jawaban responden tersebut kemudian diolah dan diproses untuk 

dijadikan alat ukur variabel penelitian dengan menggunakan perhitungan 
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statistik yang disajikan dan dianalisis dalam bentuk tabel. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan perhitungan statistik deskriptif terhadap variabel 

bebas dan terikat, kemudian diklasifikasikan sebagai skor total responden. 

Dari skor jawaban yang diperoleh responden, disusun suatu standar evaluasi 

untuk setiap pertanyaan atau pernyataan. Untuk menjawab uraian masing-

masing variabel penelitian, maka rentang kriteria penilaian yang digunakan 

adalah sebagai berikut : 

RS = 
m−n

m
 

Keterangan : 

RS = Rentang Skala 

m   = nilai tertinggi pada skala likert 

n    = nilai terendah pada skala likert 

Penentuan rangking masing-masing variabel penelitian dapat dilihat dari 

perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal. Kecenderungan 

mendapatkan jawaban dari responden akan didasarkan pada skor rata-rata 

jawaban, yang kemudian dibagi ke dalam rentang skor berikut : 

RS = 5 – 1 

 5 

      =  4/5 

      = 0,8 

Berdasarkan hasil diatas, maka kategori rentang skala interval dapat 

ditentukan sebagai berikut : 

 

Tabel 3.4 Kategori skala 

Nilai rata - rata Kategori 

1,00 < X < 1,80 Sangat rendah 

1,80 < X < 2,60 Rendah 

2,60 < X < 3,40 Sedang 

3,40 < X < 4,20 Tinggi 
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Tabel 3.4 Kategori skala 

Nilai rata - rata Kategori 

4,20 < X < 5,00 Sangat tinggi 

 

 

3.7 Metode Analisis Data 

3.7.1. Deskripsi Hasil Penelitian 

Deskripsi hasil penelitian merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan 

hasil penelitian yang digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan 

data yang telah terkumpul tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku secara umum.  

 

3.7.2 Analisis Kuantitatif 

Analisis kuantitatif ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepuasan 

kerja dan keterikatan kerja terhadap kinerja karyawan PT Golden Sari 

Lampung dengan menggunakan rumus analisis regresi linier berganda :  

Y = a + β1 X1 + β2 X2+  e 

 

Keterangan: 

Y : Kinerja 

X1 : Kepuasan Kerja 

X2 : Keterikatan Kerja  

a0 : Konstanta 

β1 : Koofisien X1 

β2 : Koofisien X2 

e : Error term (tingkat eror) 
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3.8 Uji hipotesis 

3.8.1 Uji T (Parsial) 

Menurut Ghozali (2013), uji statistik t adalah untuk menunjukan seberapa 

jauh pengaruh dari satu variabel independen secara individual dalam 

menerangkan variabel dependen. Pada uji statistik t apabila :  

Jika thitung > ttabel (0,05), maka Ha didukung, Ho tidak didukung 

Jika thitung < ttabel (0,05), maka Ha tidak didukung, Ho didukung 

Maka secara satu persatu variabel independen mempengaruhi variabel 

dependen. Jika nilai probabilitasnya >0,05 (5%) maka variabel 

independennya secara satu persatu berpengaruh terhadap variabel dependen. 

Sebaliknya, jika nilai probabilitasnya <0,05, maka variabel independennya 

tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.  

 

 

3.8.2 Uji F (Simultan) 

 

Penelitian ini juga menggunakan uji f (simultan), menurut Ghozali (2016) 

uji f dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel 

terikat secara simultan. Dasar pengambilan keputusan dalam uji f yaitu : 

Jika nilai sig < 0,05, atau f hitung > f tabel maka terdapat pengaruh variabel 

X secara simultan terhadap variabel Y. 

Jika nilai sig > 0,05, atau f hitung < f tabel maka tidak terdapat pengaruh 

variabel X secara simultan terhadap variabel Y. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
BAB V 

KESIMPULAN, SARAN DAN KETERBATASAN PENELITIAN 

5.1 kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai 

pengaruh kepuasan kerja dan keterikatan kerja terhadap kinerja pada 

karyawan PT Golden Sari Lampung, maka dapat disimpulkan bahwa 

penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yaitu: 

1. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT Golden 

Sari Lampung. Dengan begitu, hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin 

tinggi kepuasan kerja yang dimiliki karyawan maka akan semakin tinggi 

pula kinerja para karyawan. 

2. Keterikatan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT 

Golden Sari Lampung. Dengan begitu, hal ini dapat menunjukkan bahwa 

semakin tinggi keterikatan kerja yang dimiliki pegawai maka akan semaik 

tinggi pula kinerja para karyawan. 

 

5.2 Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian serta menarik kesimpulan, penulis 

memberikan saran sebagai berikut :  

 

1. Setelah dilakukan penelitian pada karyawan PT Golden Sari Lampung, 

pada variabel kepuasan kerja (X1) terdapat item kuisioner yang memiliki 

nilai total rata-rata terendah yaitu sebesar 3,78 yaitu Kemampuan untuk 

melakukan hal-hal yang tidak bertentangan dengan hati nurani saya. Maka 

dari itu, pihak manajemen PT Golden Sari Lampung sebaiknya memiliki 
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sikap keterbukaan atas setiap aspirasi yang disampaikan oleh pegawai dan 

memberikan kesempatan pada mereka untuk menyampaikan pendapat 

dalam pengambilan keputusan perusahaan agar mereka lebih merasa 

memiliki pengaruh atas apa yang terjadi pada perusahaan. 

 

2. Setelah dilakukan penelitian pada pegawai PT Golden Sari Lampung, 

pada variabel keterikatan kerja (X2) terdapat item kuisioner yang 

memiliki nilai total rata-rata terendah yaitu sebesar 3,37 yaitu Saya dapat 

terus bekerja untuk waktu yang sangat lama pada suatu waktu. Maka dari 

itu, pihak manajemen PT Golden Sari Lampung sebaiknya dapat 

menumbuhkan rasa kekeluargaan dan emosional terhadap perusahaan 

sehingga karyawan merasa nyaman dan penuh konsentrasi dalam 

melakukan setiap pekerjaannya. 

 

3. Setelah dilakukan penelitian pada pegawai PT Golden Sari Lampung, 

pada variabel kinerja (Y) terdapat item kuisioner yang memiliki nilai total 

rata-rata terendah yaitu sebesar 2,30 yaitu Saya menceritakan kepada 

rekan kerja saya tentang aspek negative yang ada di lingkungan kerja. 

Maka dari itu, pihak manajemen PT Golden Sari Lampung sebaiknya 

melakukan monitoring terhadap pencapaian kualitas dan kuantitas 

pekerjaan masing-masing karyawan. Selanjutnya diharapkan karyawan 

mampu untuk dapat menyelesaikan dan memaksimalkan waktu kerja. 

 

5.3 Keterbatasan penelitian 

Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang dipakai dalam penelitian 

ini hanya variabel kepuasan kerja dan keterikatan kerja, sedangkan masih 

banyak variabel lain yang bisa menjadi faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan suatu perusahaan seperti kepemimpinan transformasional, 

komitmen organisasi, budaya organisasi, dll. 

Sampel yang digunakan  hanya karyawan PT Golden Sari Lampung.  Selain  

itu,  hasil penelitian ini belum tentu dapat diperoleh hasil yang sama maupun 

berbeda pada perusahaan yang lainnya. 
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