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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Loyalitas 

2.1.1.1.Pengertian Loyalitas 

Menurut Robbins dan Judge (2009:119), “Loyalty is willingness to 

protectand save face for another person. Menurut konsep ini loyalitas merupakan 

kemauan setiap karyawan sebagai anggota organisasi dalam menjaga dan 

mengamankan organisasi. Menurut Gemmy et al (2013:215) “Loyalty is defined 

as an employee being commited to the organization and planning to stay at least 

two years.”Bahwa Loyalitas ditunjukkan sebagai karyawan yang berkomitmen 

untuk organisasi dan berencana untuk tinggal setidaknya dua tahun.Menurut 

Mathis dan Valentine (2014:157), “Loyalty can be defined as being faithful to an 

institution or employer. Loyalty is a reciprocal of the company’s loyalty to them” 

loyalitas dapat didefinisikan sebagai kesetiaan kepada institusi atau organisasi. 

Loyalitas adalah pertukaran timbal balik – loyalitas karyawan kepada perusahaan 

tergantung pada persepsi mereka tentang kesetiaan perusahaan kepada mereka. 

Menurut Newstrom (2011:223), “Organizational commitment, or 

employee loyalty is the degree to which an employee identifies with the 

organization and wants to continue actively participating in it” Komitmen 

organisasi atau loyalitas pegawai adalah tingkat dimana seseorang pegawai 

melibatkan dirinya terhadap organisasi secara aktif. 
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Menurut (Colquitt, 2009), “Loyalty defined as a passive, contructive 

response that maintains public support for the situation while the individual 

privately hopes for improvement.”Loyalitas adalah tanggapan membangun 

dengan pasif yang mempertahankan dukungan publik untuk situasi saat diri 

pribadi berharap untuk perbaikan. 

Menurut McShane dan Von Glinow (2010:122), “Affective organizational 

commitment (loyalty) is the employee’s emotional attachment to identification 

with, and involvement in a particular organization ”komitmen organisasi afektif 

(loyalitas) adalah keterikatan karyawan secara emosional untuk mengidentifikasi 

dan keterlibatan mereka dalam organisasi tempat mereka berada. 

Robbins dan Timothy (2013:82) berpendapat ”the loyalty response means 

passively but optimistically waiting for conditions to improve, including speaking 

up for the organization in the face of external criticism and trusting the 

organization and its management to “do the right thing”. Respon loyalitas yang 

berarti pasif adalah menunggu sampai keadaan membaik, termasuk menghadapi 

kritikan dari eksternal dan mempercayai organisasi dan manajemen “untuk 

melakukan sesuatu yang baik”, sehingga orang lain akan melihat dan menilai 

bahwa karyawan tersebut loyal terhadap organisasinya.  

Dari berbagai definisi dapat disimpulkan bahwa keterkaitan karyawan 

secara personal atau keinginan karyawan untuk terlibat dalam organisasi atau 

tempat mereka bekerja. 
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2.1.1.2.Aspek-Aspek Loyalitas Kerja  

Aspek-aspek loyalitas kerja yang terdapat pada individu dikemukakan oleh 

Siswanto (2010:112), yang menitik beratkan pada pelaksanaan kerja yang 

dilakukan karyawan antara lain:  

1. Taat pada peraturan.  

2. Tanggung jawab pada perusahaan.  

3. Kemauan untuk bekerja sama.  

4. Rasa memiliki.  

5. Hubungan antar pribadi.  

6. Kesukaan terhadap pekerjaan. 

2.1.1.3.Indikator Loyalitas 

Loyaliats karyawan ditujukan dengan komitmen karyawan di dalam 

peusahaan yang dibentuk baikdalam organisasi maupun individu (Heryenzus, & 

Restui, 2018) Loyalitas pegawai dengan indikator (Heryenzus, & Restui, 2018)  

1. Tetap bertahan dalam organisasi 

2. Bersedia untuk kerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan 

3. Menjaga rahasia bisnis perusahaan 

4. Mempromosikan perusahaan kepada pelanggan dan masyarakat umum 

5. Menaati peraturan tanpa perlu pengawasan yang ketat 

6. Mau mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan organisasi 

7. Menawarkan saran-saran untuk perbaikan 

8. Mau bekerja sama dan membantu rekan kerja sesamanya 
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2.1.2. Kompensasi 

2.1.2.1.Pengertian Kompensasi 

Setiap orang bekerja untuk memperoleh penghasilan agar dapat memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Untuk itu setiap orang bekerja untuk mendapatkan timbal 

balik sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga karyawan bekerja dengan 

giat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya dengan baik agar 

mendapatkan penghargaan terhadap prestasi kerjanya berupa kompensasi. Salah 

satu cara manajemen untuk meningkatkan produktivitas, kreativitas, prestasi kerja, 

motivasi, dan meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan pemberian 

kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima para karyawan sebagai 

balas jasa atas prestasinya dalam melaksanakan tugas (Kadar Nurjaman,2014). 

Setiap perusahaan maupun instansi harus adil dalam memberikan kompensasi 

sesuai dengan beban kerja yang diterima pegawai. Selain itu, ada beberapa 

definisi kompensasi menurut paraahli antara lain sebagai berikut: 

Menurut Simamora (2006) mendefinisikan kompensasi meliputi imbalan 

finansial dan jasa nirwujud serta tunjangan yang diterima oleh para karyawan 

sebagai bagian dari hubungan kepegawaian. Kompensasi merupakan apa yang 

diterima oleh para karyawan sebagai ganti kontribusi mereka kepada organisasi. 

Menurut Sihotang (2007), kompensasi adalah pengaturan keseluruhan 

pemberian balas jasa bagi pegawai dan manajer, baik berupa finansial maupun 

barang dan jasa pelayanan yang diterima oleh setiap orang pegawai. 

Menurut Rivai (2010), kompensasi merupakan sesuatu yang diterima 

pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka kepada perusahaan (Simamora, 



12 

 

2006) mendefinisikan kompensasi finansial sebagai terminologi luas yang 

berhubungan dengan imbalan finansial yang diterima orangorang melalui 

hubungan kepegawaian dengan sebuah organisasi. Menurut Patnaik (2012) 

Kompensasi finansial yang menguntungkan akan melayani kebutuhan untuk 

menarik dan empertahankan karyawan terbaik. Tunjangan memberikan keamanan 

kerja dan kepuasan menurut Armstrong dkk (dalam Umar, 2010). 

Menurut Garry Dessler dalam Subekhi (2012:175), kompensasi pegawai 

adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada pegawai 

yang bekerja dalam suatu perusahaan.Malayu S.P. Hasibuan (2014:118), 

kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan atau instansi. 

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kompensasi yang 

diberikan pada pegawai tidak hanya berbentuk uang, tetapi dapat berupa barang 

dan jasa pelayanan. Kompensasi diberikan kepada setiap pegawai yang telah 

bekerja dalam perusahaan sebagai timbal balik atas pekerjaan yang telah 

dilakukan oleh pegawai tersebut. Tingkat kompensasi yang diberikan dapat 

mempengaruhi kinerja pegawai dalam meningkatkan kepuasan kerja. 

2.1.2.2.Klasifikasi Kompensasi 

(Werther, 1985) (Marwansyah 2014: 276) mengelompokkan kompensasi ke 

dalam dua bentuk umum, yaitu: 

1. Kompensasi langsung; yang terdiri atas gaji dan upah pokok, dan insentif dan 

bagi hasil 
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2. Kompensasi tidak langsung; yang berbentuk program kesejahteraan dan 

pelayanan. Kompensasi tidak langsung dapat dikelompokkan ke dalam dua 

jenis: yang disediakan secara sukarela oleh pengusaha/majikan, dan yang 

diwajibkan oleh hukum/ peraturan.  

Mondy dan Noe (Marwansyah 2014: 276) membagi kompensasi ke dalam 

kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Kompensasi finansial terdiri 

atas kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. 

1. Kompensasi finansial langsung terdiri atas pembayaran yang diterima oleh 

seseorang dalam bentuk upah, gaji, bonus, dan komisi. 

2. Kompensasi finansial tidak langsung atau benefits meliputi semua bentuk 

balas jasa finansial yang tidak termasuk ke dalam kompensasi finansial 

langsung, seperti tunjangan-tunjangan, asuransi, bantuan sosial karyawan, dan 

sebagainya.  

Kompensasi non-finansial mencakup berbagai bentuk kepuasan yang 

diterima oleh seseorang dari pekerjaan itu sendiri, atau yang berupa lingkungan 

psikologis dan/ atau lingkungan fisik tempat seseorang bekerja 

Menurut Prabu Mangkunegara (2002:85-86), ada dua bentuk kompensasi 

pegawai, yaitu bentuk langsung yang merupakan upah dan gaji, bentuk 

kompensasi yang tak langsung yang merupakan pelayanan dan keuntungan. 

1. Upah dan Gaji. Upah adalah pembayaran berupa uang untuk pelayanan kerja 

atau uang yang biasanya dibayarkan kepada pegawai secara per jam, per hari, 

dan per setengah hari. Sedangkan gaji merupakan uang yang dibayarkan 

kepada pegawai atas jasa pelayanannya yang diberikan secara bulanan.  
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2. Benefit (Keuntungan) dan Pelayanan. Benefit adalah nilai keuangan (moneter) 

langsung untuk pegawai yang secara cepat dapat ditentukan. Sedangkan 

pelayanan adalah nilai keuangan (moneter) langsung untuk pegawai yang 

tidak dapat secara mudah ditentukan. 

2.1.2.3.Tujuan Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2014:121-122) tujuan pemberian kompensasi (balas 

jasa) antara lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan 

efektif, motivasi, stabilitas karyawan, disiplin, serta pengaruh serikat buruh dan 

pemerintah. 

1. Ikatan Kerja Sama. Dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerja 

sama formal antara majikan dengan pegawai. Pegawai harus mengerjakan 

tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha/ majikan wajib membayar 

kompensasi sesuai dengan perjanjian yang disepakati. 

2. Kepuasan Kerja. Dengan balas jasa, karyawan akan dapat memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga 

memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. 

3. Pengadaan Efektif. Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, 

pengadaan pegawai yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan mudah 

memotivasi bahawannya. 

5. Stabilitas Pegawai. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak 

serta eksternal konsistensi yang kompentatif maka stabilitas pegawai lebih 

terjamin karena turn-over relative kecil. 
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6. Disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin 

karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-

peraturan yang berlaku. 

7. Pengaruh Serikat Buruh. Dengan program kompensasi yang baik pengaruh 

serikat buruh dapat dihindarkan dan pegawai akan berkonsentrasi pada 

pekerjaannya. 

8. Pengaruh Pemerintah. Jika program kompensasi sesuai dengan undang-

undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka 

intervensi pemerintah dapat dihindarkan. 

Dari tujuan kompensasi di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian 

kompensasi adalah untuk memberikan kepuasan kepada semua pihak, memotivasi 

pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. 

2.1.2.4.Indikator Kompensasi 

Pemberian kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan akan 

dapatmeningkatkan loyalitas. Hal sebagimana dikemukakan Robbin dan Judge 

(2015) yang mengatakan “membayar gaji atau kompensasi yang lebih besar, dan 

anda akan mendapatkan pekerja yang memiliki kualifikasi lebih baik, yang sangat 

termotivasi yang akan bertahan lama dengan organisasi.” Menurut (Simamora, 

2006) indikator kompensasi karyawan yaitu:  

1. Gaji yang adil sesuai dengan pekerjaan, merupakan gaji yang diberikan 

kepada pegawai sesuai dengan jenjang karir. 

2. Insentif yang sesuai dengan pengorbanan, merupakan honor tambahan 

sebanyak jam lembur. 
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3. Tunjangan yang sesuai dengan harapan, merupakan tambahan honor yang 

diberikan kepada pegawai sesuai dengan Undang-undang (asuransi 

kesehatan dan jiwa, liburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun 

dan tunjangan lainnya yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian.. 

4. Fasilitas yang memadai, merupakan perangkat kerja untuk mendukung 

pekerjaan pegawai (seperti komputer, mobil) 

2.1.3. Beban Kerja 

2.1.3.1.Pengertian Beban Kerja 

Berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 19  Tahun 2011, beban kerja 

adalah faktor penting dalam menghitung kebutuhan pegawai. Beban kerja 

ditetapkan berdasarkan tugas dan fungsi unit organisasi yang akandiuraikan 

menjadi rincian tugas yang harus diselesaikan pada jangka waktu tertentu. Adapun 

menurut Mangkuprawira (2003) “Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam 

bentuk standar kerja perusahaan menurut jenis pekerjaannya.” 

Robbins (2007) menyatakan bahwa adanya positif dan negatif dari beban 

kerja merupakan masalah pemahaman atau sudut pandang. Persepsi didefinisikan 

sebagai suatu proses yang terjadi pada individu untuk mengorganisasikan dan 

menafsirkan kesan indera mereka agar memberi makna kepada lingkungan 

mereka (Robbins, 2007). Persepsi terhadap beban kerja berhubungan dengan 

faktor peran dan pekerjaan. Hal ini dikarenakan persepsi terhadap beban kerja 

merupakan hal yang erat hubungannya dengan suatu pekerjaan, dimana individu 

memberikan penilaian mengenai sejumlah tuntutan tugas atau kegiatan yang 
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membutuhkan aktivitas mental dan fisik yang harus ia selesaikan dalam waktu 

tertentu, apakah memiliki dampak positif atau negatif terhadap pekerjaannya.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa beban kerja adalah 

tugas yang diembankan kepada karyawan dalam jabatan atau unit organisasi yang 

kemudian diuraikan dalam rincian tugas yang diselesaikan pada jangka waktu 

tertentu dengan standart kerja yang sudah ditentukan terlebih dahulu.  

2.1.3.2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja 

Beban kerja dipengaruhi faktor-faktor Rodahl dalam Prihatin (2007:25) 

sebagai berikut : 

1. Faktor eksternal yaitu beban berasal dari luar tubuh pekerja, seperti: 

a. Tugas-tugas yang dilakukan yang bersifat fisik seperti tata ruang, 

tempat kerja, alat dan sasaran kerja, kondisi kerja, sikap kerja, 

sedangkan tugas-tugas yang bersifat mental seperti kompleksitas 

pekerjaan, tanggung jawab pekerjaan. 

b. Organisasi kerja seperti waktu kerja, waktu istirahat, kerja bergilir, 

kerja malam, sistem pengupahan/pemberian gaji, model struktur 

organisasi, serta pelimpahan tugas dan wewenangan.  

c. Lingkungan kerja termasuk lingkungan fisik, lingkungan kimiawi, 

lingkungan biologis, dan lingkungan psikologis. 

2. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat dari 

reaksi beban kerja yang besar. Reaksi tubuh disebut denganstrain. 

Penilaian berat ringannya strainbias dengan caraobjektif maupun subjektif. 

Faktor internal meliputi somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status 
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gizi, kondisi kesehatan), faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, 

keinginan dan keputusan). 

2.1.3.3.Indikator Beban Kerja 

Dalam penelitian ini indikator beban kerja yang digunakanmengadopsi 

dari indikator beban kerja yang dikemukakan oleh Putra (2012), yang meliputi 

antara lain: 

1. Target Yang Harus Dicapai 

Pandangan individu mengenai besarnya target kerja yang diberikan untuk 

menyelesaikan pekerjaannya, misalnya untuk mendesain, mencetak, dan 

finishing. Pandangan mengenai hasil kerja yang harus diselesaikan dalam 

jangka waktu tertentu. 

2. Kondisi Pekerjaan 

Mencakup tentang bagaimana pandangan yang dimiliki oleh individu 

mengenai kondisi pekerjaannya, misalnya mengambil keputusan dengan cepat 

pada saat pengerjaan barang dan kerusakaan pada mesin produksi, serta 

mengatasi kejadian yang tak terduga seperti melakukan pekerjaan ekstra diluar 

waktu yang telah ditentukan. 

3. Standar Pekerjaan 

Kesan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaannya, misalnyaperasaan 

yang timbul mengenai beban kerja yang harus diselesaikan dalam jangka 

waktu tertentu. 
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2.1.4. Pemberdayaan 

2.1.4.1.Pengertian Pemberdayaan 

Menurut Moorhead dan Griffin (2012:13), “Empowerment is the process 

of enabling workers to set their own work goals, make decisions, and solve 

problems within their sphere of responsibility and authority.” Pemberdayaan 

adalah proses yang memungkinkan karyawan untuk menetapkan tujuan kerja 

mereka sendiri, membuat keputusan, dan menyelesaikan masalah dalam lingkup 

tanggung jawab dan wewenang mereka.  

Pemberdayaan adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih 

memberdayakan melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, 

berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang dan tangungjawab dalam rangka 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan oragnisasi untuk meningkatkan kinerja 

sebagaimana diharapkan. Menurut Sedarmayanti (2014) aspek atau komponen 

yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia 

adalah: 

1. Kemampuan karyawan meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau 

perilaku. 

2. Penempatan karyawan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jabatan dalam 

suatu organiasi, artinya karyawan yang ditempatkan dalam suatu jabatan 

senantiasa dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki karyawan yang 

bersangkutan. 

3. Kewenangan yang jelas. 

4. Tanggungjawab karyawan yang jelas. 
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5. Kepercayaan terhadap karyawan. 

6. Dukungan terhadap karyawan. 

7. Kepemimpinan 

8. Motivasi. 

 Menurut McShane & Von Glinow (2015:175), “Empowerment is a 

psychological concept in which people experience moreself- determination, 

meaning, competence, and impact regarding their role in the organization” 

Pemberdayaan adalah sebuah konsep psikologi di mana orang mengalami lebih 

banyak penentuan nasib sendiri, makna, kompetensi, dan dampak mengenai peran 

mereka dalam organisasi.  

Menurut Newstrom (2015:206), “Empowerment is any process that 

provides greater autonomy to employees through the sharing of relevant 

information and the provision of control over factors affecting job performance.” 

Pemberdayaan adalah suatu proses yang memberikan otonomi yang lebih besar 

kepada karyawan melalui memberikan informasi yang relevan dan ketentuan 

pengawasan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.  

Menurut Philips dan Gully (2012:216), “Empowerment is the degree to 

which an employee has the authority to make and implement at least some 

decisions.”Pemberdayaan adalah sejauh mana seorang karyawan memiliki 

wewenang untuk membuat dan menerapkan setidaknya beberapa keputusan. 

Menurut (Gibson, 2012) “Empowerment is giving employees permission to 

make decisions to complete workloads on time.” Pemberdayaan adalah memberi 

izin kepada karyawan untuk membuat keputusan untuk mengerjakan beban kerja 
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tepat waktu. Pendapat lain dikemukakan oleh (Javed et al, 2014) yang menyatakan 

bahwa pemberdayaan berarti memberikan keleluasan kepada pegawai untuk 

membuat keputusan mereka sendiri dalam pekerjaannya sehari-hari. 

Menurut Schermerhorn, dkk (2012:275), “Empowerment is the process by 

which managers help others to acquire and use the power needed to make 

decisions affecting themselves and their work.” Pemberdayaan adalah proses 

dimana manajer membantu orang lain untuk memperoleh dan menggunakan 

kekuatan yang dibutuhkan membuat keputusan yang mempengaruhi diri mereka 

dan pekerjaan mereka. 

Pemberdayaan adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih 

memberdayakan melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, 

berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang dan tangungjawab dalam rangka 

pelaksanaan kegiatankegiatan oragnisasi untuk meningkatkan kinerja 

sebagaimana diharapkan. Menurut Sedarmayanti (2014) aspek atau komponen 

yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pemberdayaan sumber daya manusia 

adalah: 

1. Kemampuan karyawan meliputi: pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau 

perilaku. 

2. Penempatan karyawan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan jabatan dalam 

suatu organiasi, artinya karyawan yang ditempatkan dalam suatu jabatan 

senantiasa dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki karyawan yang 

bersangkutan. 

3. Kewenangan yang jelas. 
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4. Tanggungjawab karyawan yang jelas. 

5. Kepercayaan terhadap karyawan. 

6. Dukungan terhadap karyawan. 

7. Kepemimpinan 

8. Motivasi. 

2.1.4.2.Indikator Pemberdayaan 

Pemberdayaan karyawan merupakan pendekatan yang demokratis dimana 

pimpinan mendorong karyawan untuk ikut terlibat dalam pengambilan keputusan 

yang bersangkutan dengan pekerjaan. Karyawan akan merasa nyaman jika 

perusahaan melibatkan dirinya dalam proses pengambilan keputusan (Ismail, 

2011). Pemberdayaan dengan indikator Javed et al, (2014) diantaranya: 

1. Wewenang dalam mengatasi masalah sehari-hari, menggunakan 

kekuasaan/ kebijakan dalam menyelesaikan masalah yang dihadap. 

2. Terdorong untuk menangani masalah sehari-hari sendiri, yaitu berusaha 

bertanggung jawab untuk tidak melibatkan banyak orang dalam 

menyelesaikan masalah pada saat bekerja. 

3. Kendali dalam menyelesaikan masalah sehari-hari, yaitu kemampuan 

mengontrol masalah untuk di selesaikan    

4. Kontak sosial dengan orang lain yaitu berinteraksi dengan baik bersama 

orang lain.  
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2.2. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sangat penting untuk 

diungkapkan karena dapat dipakai sebagai bahan acuan dan pertimbangan serta 

informasi dalam penelitian. Berikut daftar penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul, Nama (Tahun) Variabel  Hasil 

1 Pengaruh kompensasi 

dan pemberdayaan, 

terhadap loyalitas 

karyawan dengan 

variabel intervening 

kepuasan kerja 

Onsardi, Kahirul 

Bahrun dan Ratnawili 

(2019) 

Variabel 

Dependen: 

Loyalitas 

 

Variabel 

Independen: 

Kompensasi dan 

Pemberdayaan 

 

1. Terdapat pengaruh langsung 

positif kompensasi terhadap 

loyalitas karyawan.  

2. Terdapat pengaruh langsung 

positif pemberdayaan terhadap 

loyalitas karyawan. 

3. Terdapat pengaruh langsung 

positif kepuasan kerja terhadap 

loyalitas karyawan. 

4. Terdapat pengaruh langsung 

positif kompensasi terhadap 

kepuasan kerja Karyawan 

5. Terdapat pengaruh langsung 

positif pemberdayaan terhadap 

kepuasan kerja karyawan.  

6. Terdapat pengaruh langsung 

positif kompensasi terhadap 

pemberdayaan karyawan. 

2 Pengaruh 

Pemberdayaan Dan 

Kepercayaan Terhadap 

Loyalitas Guru SMA 

Swasta  

di Kecamatan 

Pulogadung Jakarta 

Timur, Ester Widyati, 

Mukhneri dan 

Nurjannah (2018) 

Variabel 

Dependen: 

Loyalitas 

 

Variabel 

Independen: 

Pemberdayaan 

Dan Kepercayaan 

1. Pemberdayaan berpengaruh 

langsung positif terhadap 

loyalitas.  

2. Kepercayaan berpengaruh 

langsung positif terhadap 

loyalitas.  

 

3 Pengaruh kompensasi 

dan Motivasi Terhadap 

Loyalitas Karyawan di 

KTM Resort 

Bulang Witari, 

Variabel 

Dependen: 

Loyalitas 

 

Variabel 

1. Kompensasi berpengaruh positif 

terhadap loyalitas karyawan. 

2. Motivasi berpengaruh positif 

terhadap loyalitas karyawan. 

3. Secara Bersamaan variabel 
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No Judul, Nama (Tahun) Variabel  Hasil 

(Heryenzus &. R., 

2018) 

 

Independen: 

Kompensasi dan 

Motivasi 

kompensasi dan motivasi 

berpengaruh positif 

terhadaployalitas karyawan  

4 Pengaruh kompensasi 

dan beban kerja  

terhadap loyalitas 

karyawan di 

departemen operasi  

PT. Pupuk Sriwidjaja 

Palembang,  

(Heryati, 2016) 

 

Variabel 

Dependen: 

Loyalitas 

 

Variabel 

Independen: 

Kompensasi dan 

Beban kerja 

Hasil penelitian dan hipotesis 

menunjukkan bahwa secara 

simultan dan parsial kompensasi 

dan beban kerja secara signifikan 

mempengaruhi kinerja karyawan.  

1. Kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

karyawan 

2. Beban kerja berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

karyawan  

5 Pengaruh kompensasi 

dan motivasi kerja 

terhadap loyalitas 

perawat magang pada 

Rumah Sakit Lanud 

Iswahjudi Maospati 

kab. Magetan, Filian 

Mufcha Ihwana dan 

(Isharijadi, 2017) 

 

Variabel 

Dependen: 

Loyalitas 

 

Variabel 

Independen: 

Kompensasi dan 

Motivasi kerja 

 

1. Kompensasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

perawat magang,  

2. Motivasi kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap 

loyalitas perawat magang 

3. Secara simultan menunjukkan 

bahwa kompensasi dan motivasi 

kerja berpengaruh terhadap 

loyalitas perawat magang 

6 Pengaruh Kompensasi 

Terhadap Motivasi 

Kerja Dan Loyalitas 

(Studi pada Karyawan 

PT Bank Rakyat 

Indonesia (persero) 

Tbk Cabang Malang), 

Filda Adisti 

Mochammad Al 

Musadieq (2017) 

Variabel 

Dependen: 

Motivasi Kerja 

Loyalitas 

 

Variabel 

Independen: 

 

Kompensasi 

1. Kompensasi finansial 

berpengaruh positif terhadap 

motivasi kerja karyawan, 

2. Kompensasi non finansial 

berpengaruh positif terhadap 

motivasi kerja karyawan, 

3. Kompensasi finansial 

berpengaruh positif terhadap 

loyalitas karyawan  

4. Kompensasi non finansial 

berpengaruh positif terhadap 

loyalitas karyawan. 

7 Pengaruh penghargaan 

dan beban kerja  

terhadap loyalitas 

karyawan department 

Variabel 

Dependen: 

Loyalitas 

 

1.Secara simultan Penghargaan 
dan beban kerja berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

karyawan department 

organization development pada 
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No Judul, Nama (Tahun) Variabel  Hasil 

organization 

development 

pada PT. Surya 

Madistrindo, Riesta 

Riana (2018) 

 

Variabel 

Independen 

Penghargaan dan 

Beban kerja  

 

PT. Surya Madistrindo, 

2. Penghargaan berpengaruh tidak 

signifikan loyalitas karyawan 

department organization 

development pada PT. Surya 

Madistrindo 

3.Beban kerja berpengaruh tidak 

signifikan loyalitas karyawan 

department organization 

development pada PT. Surya 

Madistrindo, 

8 Pengaruh kompensasi 

dan lingkungan kerja 

terhadap loyalitas 

karyawan (Studi Kasus 

PT. Capella Dinamik 

Nusantara Cab. 

Kandis)(Purba, 2017) 

 

Variabel 

Dependen: 

Loyalitas 

 

Variabel 

Independen: 

Kompensasi dan 

lingkungan kerja 

 

1. Kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

karyawan PT. Capella 

Dinamik Nusantara Cab. 

Kandis 

2. Lingkungan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas 

karyawan PT. Capella 

Dinamik Nusantara Cab. 

Kandis 

3. Kompensasi dan lingkungan 

kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap loyalitas 

karyawan PT. Capella 

Dinamik Nusantara Cab. 

Kandis. 

9 The effect of 

compensation, 

empowerment, and job 

satisfaction on 

employee loyalty 

Onsardi, Moch. 

Asmawi, Thamrin 

Abdullah (2017) 

Variabel 

Dependen: 

Job Satisfaction 

Employee Loyalty 

Variabel 

Independen: 

Effect of 

Compensation 

and 

Empowerment 

1. Kompensasi berpengaruh 

secara langsung dan signifikan 

terhadap Loyalitas Karyawan 

2. Pemberdayaan berpengaruh 

secara langsung dan signifikan 

terhadap Loyalitas Karyawan 

10 The effect of 

compensation on 

employee loyalty with 

job satisfaction as a 

mediator,  

 Ni Ketut Dewi 

Variabel 

Dependen: 

Employee Loyalty 

Variabel 

Independen: 

Kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas 

karyawan. 
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H1 

H3 

No Judul, Nama (Tahun) Variabel  Hasil 

Sumaryathi, I Gusti 

Ayu Manuati Dewi 

(2020) 

Compensation 

 

 

2.3. Kerangka Penelitian Teoritis (KPT) 

Model penelitian yang akan di kembangkan pada penelitian ini mengacu 

pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka yang telah di uraikan 

pada sub bab sebelumnya, maka dibuat gambar model penelitian sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

2.4. Perumusan Hipotesis 

Pengembangan hipotesis akan menjelaskan hipotesis penelitian, sebagai 

bagian yang akan diuji dan dibuktikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:   

1. Pengaruh kompensasi terhadap Loyalitas Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jepara. 

Kompensasi merupakan salah satu alasan dan motivasi utama 

mengapapegawai bekerja. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Poltak 

Sinambela (2016) “pegawai menggunakan pengetahuan, ketrampilan, tenaga, 

H2 

Kompensasi(X1) 

Beban Kerja 

(X2) 

Loyalitas 

Pegawai (Y) 

 

Pemberdayaan 

(X3) 
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waktu, serta komitmennya, bukan semata-mata ingin membaktikan atau 

mengabdikan diri kepada organisasi, melaikan tujuan lain yang ingin diraihnya, 

yaitu mengharapkan imbalan atau balas jasa atas kinerja dan produktivitas kerja 

yang dihasilkannya”. Lebih lanjut (Ety, 2016)menjelaskan bahwa “gaji dan 

tunjangan memainkan peranan penting dalam menarik orang untuk bekerja kreatif 

dan betah dalam perusahaan. Dengan demikian sangat penting menentukan 

besaran gaji yang adil tepat dan bermanfaat”. 

Pemberian kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawan akan 

dapatmeningkatkan loyalitas. Hal sebagimana dikemukakan Robbin dan Judge 

(2015) yang mengatakan “membayar gaji atau kompensasi yang lebih besar, dan 

anda akan mendapatkan pekerja yang memiliki kualifikasi lebih baik, yang sangat 

termotivasi yang akan bertahan lama dengan organisasi.” 

Karyawan yang bertahan lama dengan organisasi itu adalah karyawan 

yangloyalitas kerjanya tinggi. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kreitner dan 

Kinicki (2014) “karyawan diperlakukan dengan sangat baik dalam hal gaji, 

tunjangan, dan pelatihan, sehingga mereka tetap bekerja dalam jangka waktu yang 

panjang.”Dari hasil penelitian terdahulu Bulang Witari, Heryenzus (2020) 

menerangkan bahwa Kompensasi berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan 

KTM Resort, dan Filda Adisti Mochammad Al Musadieq (2017) menyimpulkan 

bahwa Kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan, 

sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Diduga kompensasi berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pegawai 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 
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2. Pengaruh beban kerja terhadap Loyalitas Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jepara. 

Robbins (2007:90) menyatakan bahwa positif negatifnya beban kerja 

merupakan masalah persepsi. Persepsi didefinisikan sebagai suatu proses dimana 

individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberi 

makna kepada lingkungan mereka (Robbins, 2007:160).  

Penelitian terdahulu  Riesta Riana (2018) Beban kerja berpengaruh tidak 

signifikan loyalitas karyawan department organization development pada PT. 

Surya Madistrindo, berbeda dengan itu (Heryati, 2016)menyimpulkan bahwa 

secara parsial kompensasi dan beban kerja secara signifikan mempengaruhi 

kinerja karyawan, Menurut Kirmeyer & Dougherty (Ronald E. Regiao, 2002), 

beban kerja yang berlebihanpun akan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai dan 

kinerja pegawai. Hal tersebut bisa berdampak terhadap loyalitas karyawan, 

sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2: Diduga beban kerja berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas Pegawai 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 

3. Pengaruh pemberdayaan terhadap Loyalitas Pegawai Dinas Lingkungan Hidup 

Kabupaten Jepara. 

Teori pertukaran social (social exchange theory) menjelaskan tentang 

hubungan timbal balik karyawan dengan organisasi, organisasi yang 

memberikankaryawan dukungan dan mengakui pandangan karyawan dalam 

pengambilankeputusan, karyawan akan membalas dengan komitmen terhadap 

organisasi (Muhammad dan Abdullah, 2016). Pemberdayaan karyawan penting 



29 

 

untukdilakukan karena dampak dari adanya pemberdayaan karyawan dapat 

membuatkaryawan merasa puas karena karyawan banyak berkontribusi dalam 

pencapaiantujuan organisasi yang mengarah pada tingginya komitmen 

organisasional (Diputri, 2016). 

(Abdullah, 2015) menyatakan pemberdayaan dapat dilihat sebagai cara 

untuk mendorong komitmen individu untuk organisasikarena meningkatkan 

kesesuaian antara peran kerja dan kepercayaan diri dalamkemampuan individu 

untuk melakukan pekerjaan dengan baik dan mendorongkaryawan untuk 

melakukan upaya lebih atas nama organisasi dan lebihberpartisipasi dalam 

pengambilan keputusan.  

Kegagalan pemberdayaan karyawan terjadi dikarenakan tidak 

mendapatdukungan dari pihak manajemen, kurangnya pemahaman para manajer 

terhadapkemampuan karyawannya, dan tidak adanya aktivitas tukar menukar 

informasi (Martuti, 2004). Pemberdayaan karyawan penting untuk dilakukan 

karena dampakdari adanya pemberdayaan karyawan dapat membuat karyawan 

merasa puaskarena karyawan banyak berkontribusi dalam pencapaian tujuan 

organisasi yangmengarah pada tingginya komitmen organisasional (Diputri dan 

Rahyuda, 2016). 

Penelitian terdahulu (Onsardi, 2019) menyimpulkan bahwa Terdapat 

pengaruh langsung positif pemberdayaan terhadap loyalitas karyawan serta (Ester 

Widyati, 2018) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa pemberdayaan 

memberikan pengaruh langsung positif terhadap loyalitas. Besarnya pengaruh 

tersebut ditunjukkan oleh koefisien korelasi 0,629 dan koefisien jalur 0,491. Hal 
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ini menujukkan bahwa pemberdayaan dapat meningkatkan loyalitas. Begitu juga  

Titus Austyn, Tuty Lindawati, Dominicus Wahyu Pradana (2017) menunjukkan 

bahwa pemberdayaan dapat meningkatkan loyalitas, sehingga hipotesis dalam 

penelitian ini adalah: 

H3: Diduga pemberdayaan berpengaruh signifikan terhadap Loyalitas 

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara 


