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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

 

2.1.Landasan Teori 

2.1.1. Keterikatan Pegawai  

2.1.1.1. Pengertian Keterikatan Pegawai  

Pengertian employee engagement menurut Robbins dan Judge (2008) 

adalah sebuah keterlibatan individual pegawai, kepuasan, dan antusiasme untuk 

melakukan pekerjaannya. Menurut Thomas (2007) employee engagement 

merupakan suatu keadaan psikologis yang stabil dan adalah hasil interaksi antara 

seorang individu dengan lingkungan tempat individu bekerja. Robinson et. 

al.(2004) mendefinisikan employee engagement sebagai sikap positif yang 

dimiliki pegawai terhadap perusahaan tempat dia bekerja dan nilai-nilai yang ada 

didalam perusahaan. Employee engagement secara keseluruhan merupakan suatu 

komitmen pegawai kepada perusahaanya yang didasari oleh sifat emosional 

seperti antusiasme, mengarahkan usaha yang bebas dan rela memberikan usaha 

lebih besar untuk pekerjaannya. 

Macey et al (2008) (dalam Asiyah, 2012) mendifinisikan employee 

engagement sebagai penghayatan seorang pegawai terhadap tujuan dan pemusatan 

energi, yang muncul dalam bentuk inisiatif, adaptibilitas, usaha, dan kegigihan 

yang mengenai masa depan, serta resiliensi. Keterikatan kerja terjadi ketika 

seorang pegawai memiliki perasaan positif dengan pekerjaannya, bersedia terlibat 
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dan mencurahkan energinya demi tercapainya tujuan-tujuan perusahaan, 

menghayati pekerjaan yang dilakukan dengan disertai antusiasme. 

Benthal (2001) (dalam Endah Muljiasih, 2015) mengartikan Employee 

Engagement adalah suatu keadaaan dimana manusia merasa dirinya menemukan 

arti diri secara utuh, memiliki motivasi dalam bekerja mampu menerima 

dukungan dari orang lain secara positif, dan mampu bekerja ssecara efektif dan 

efesien di lingkungan kerja.  

Keterikatan pegawai atau sering disebut employee engagement adalah 

sebuah pernyataan psikologis dimana pegawai merasa tertarik untuk ikut 

menentukan kesuksesan perusahaan serta memiliki keinginan dan motivasi kuat 

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

employee engagement sebagai suatu sikap positif dari pegawai terhadap organisasi 

tempat pegawai bekerja. Employee engagement dapat mempengaruhi kualitas 

kerja pegawai dan meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi jumlah 

ketidakhadiran pegawai dan menurunkan kecenderungan untuk berpindah 

pekerjaan. Keterikatan emosi yang tinggi mempengaruhi pegawai dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan cenderung memiliki kualitas kerja yang memuaskan 

dan akan berdampak pada rendahnya keinginan pegawai untuk meninggalkan 

perusahaan. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan beberapa tokoh di atas, dapat 

disimpulkan bahwa employee engagement yakni suatu hubungan atau keterlibatan 

yang erat secara fisik, emosional dan kognitif antara seseorang dengan organisasi 

atau perusahaan tempatnya bekerja, yang mengantarkan seseorang kepada sikap 
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dan perilaku positif terhadap organisasi atau perusahaan demi tercapainya tujuan 

dan kesuksesan bersama. 

2.1.1.2. Aspek-aspek Keterikatan Pegawai  

Schaufeli dan Bakker, 2004 (Akbar, 2013) menyebutkan ada tiga aspek 

dalam Employee Engagement, yaitu: 

1. Vigor 

Vigor ditandai oleh tingginya tingkat kekuatan dan reseliensi mental 

dalam bekerja, kesediaan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh di 

pekerjaannya. 

2. Dedication 

Dedication di tandai oleh suatu perasaan yang penuh makna, 

antusias, inspirasi, kebanggaan dan tantangan. 

3. Absorpsion 

Absorpsion ditandai dengan penuh konsentrasi dan minat yang 

mendalam terhadap pekerjaan, waktu terasa berlalu begitu cepat dan 

individu sulit melepaskan diri dari pekerjaannya. 

Menurut Macey, Schneider, barbera & Young (2009) (dalam Asiyah, 

2012) employee engagement mencakup 2 dimensi penting, yaitu: 

1. Employee engagement sebagai energi psikis 

Pegawai merasakan pengalaman puncak (peak experience) dengan 

berada di dalam pekerjaan dan arus yangterdapat di dalam pekerjaan 

tersebut. Employee engagement merupakan keseriusan ketika larut dalam 



13 

 

 
 

pekerjaan (immersion), perjuangan dalam pekerjaan (Striving), penyerapan 

(absorption), fokus dan juga keterlibatan (involvement). 

2. Employee engagement sebagai energi tingkah laku 

Bagaimana employee engagement terlibat oleh orang lain. Employee 

engagement terlihat oleh orang lain dalam bentuk tingkah laku yang berupa 

hasil. Tingkah laku yang terlihat dalam pekerjaan berupa: 

a. Pegawai akan berfikir dan bekerja secara proaktif, akan mengantisipasi 

kesempatan untuk mengambil tindakan dan akan mengambil tindakan 

dengan cara yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

b. Pegawai yang engage tidak terikat pada “job description” mereka fokus 

pada tujuan dan mencoba untuk mencapai secara konsisten mengenai 

kesuksesan organisasi. 

c. Pegawai yang secara aktif mencari jalan untuk dapat memperluas 

kemampuan yang dimiliki dengan jalan yang sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan. 

d. Pegawai pantang menyerah walau dihadapkan dengan rintangan atau 

situasi yang membingungkan.  

Handoko (2008) menyatakan untuk membangun employee engagement di 

perusahaan dapat dilakukan melalui tiga jalur yaitu: 

1. Human Resource/ SDM perusahaan dengan menempatkan pegawai pada 

posisi sesuai dengan minat dan kemampuannya sehingga dapat menikmati 

(enjoyment). Harapannya bagi pegawai juga jadi mudah (easy) 

danmenghasilkan karya yang bagus (excellent) 
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2. Owner / pemegang saham yang membangun perusahaandengan visi dan misi 

tidak hanya untuk profit tapi juga untuk masyarakat dan bumi kita melalui 

program corporate Social Reponsibility (CSR). Dari sana diharapkan 

tumbuh rasa kebermaknaan dan berkonstribusi dari pegawai. 

3. Leadeship/pimpinan perusahaan yang memberikan penghargaan dan 

pengakuan terhadap konstribusi setiap pegawai. Penghargaan ini tidak 

selamanya berwujud materi tapi juga non materi berupa ucapan selamat, 

empati, simpati, dan sebagainya yang membuat pegawainya merasa di 

hargai dan dimanusiakan. 

Berdasarkan uraian diatas bahwa aspek-aspek yang dapat membentuk 

pegawai agar lebih engaged lagi dengan pekerjaannya. Pegawai yang memiliki 

dorongan besar dalam dirinya mampu membuatnya lebih fokus dan selalu dapat 

berkonsentrasi dengan pekerjaannya sehingga hasil yang dicapai lebih baik lagi. 

Sirota (2009) mengembangkan survei untuk mengukur tingkat keterikatan 

pegawai dengan melihat dua aspek yakni: (i) aspek keinginan pegawai terhadap 

perusahaan dan pekerjaannya, dan (ii) aspek leadership yang dilakukan pemimpin 

dalam perusahaan. Adapun komponen penilaian yang dimasukkan dalam survei 

adalah:  

1. Equity (penerapan keadilan)  

Pegawai ingin diperlakukan secara adil dalam kaitannya dengan 

kondisi dasar dalam bekerja. Rasa adil yang diharapkannya seperti dalam 

berhubungan dengan orang lain dan standar minimal pribadi atau sosial. 

Artinya benefit yang diterima dianggap adil atau sebanding dengan 
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pekerjaan yang dikerjakan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadi 

pegawai. Selain itu, rasa adil ini juga dapat dibandingkan dengan pegawai 

lain baik di perusahaan yang sama maupun di perusahaan lain dengan level 

yang sama. Kourdi (2009) menjabarkan bahwa equity dapat dilihat dari tiga 

aspek yakni physiological, economic, dan psychological (sesuai dengan yang 

digunakan dalam Sirota Survey lntelligence) seseorang dalam kaitannya 

dengan kondisi dasar dalam bekerja.  

a. Kondisi Kerja (Aspek Fisiologis)  

Aspek ini lebih menekankan kepada kondisi lingkungan kerja 

yang dialami pegawai. Kondisi lingkungan kerja yang memberikan 

kenyamanan dan keamanan akan membuat pegawai merasa kebutuhan 

dasarnya dalam bekerja telah terpenuhi sehingga terdapat indikasi bahwa 

lingkungan kerja yang diperoleh pegawai sudah adil.  

b. Kompensasi (Aspek Ekonomis)  

Aspek ini lebih menekankan kepada kompensasi atas apa yang 

telah dilakukan pegawai. Penerapan keadilan dalam kompensasi ini 

dapat dilihat dari apakah pegawai merasa bahwa gaji dan tunjangan yang 

ia dapatkan sudah sesuai dengan hasil kerja yang ia lakukan. Jika gaji 

dan tunjangan yang diberikan sudah sesuai maka penerapan keadilan 

dalam aspek ekonomis sudah baik. 

c. Perasaan Adil (Aspek Psikologis)  

Aspek ini lebih menekankan kepada perasaan pegawai tentang 

keadilan. Apabila pegawai telah merasa diperlakukan secara adil dan 
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hormat di tempat kerja, maka penerapan keadilan dalam aspek psikologis 

sudah baik.  

2. Achievement (Pengakuan)  

Pegawai akan antusias dalam bekerja jika dirinya mendapatkan 

pengakuan yang baik dari perusahaan. Dalam hal ini pegawai ingin 

memperoleh kebanggaan karena dapat menyelesaikan tugas penting dan 

selesai dengan baik, menerima pengakuan atas prestasinya, dan ikut merasa 

bangga atas apa yang dapat dicapai perusahaan. Kourdi (2009) menjabarkan 

bahwa dalam mengukur achievement, Sirota Survey Intellegence 

menggunakan beberapa indikator untuk melihat apakah pegawai 

mendapatkan pengakuan yang pantas. Indikator-indikator tersebut adalah 

tantangan dalam pekerjaan, kesempatan untuk bertumbuh, kemampuan 

untuk menyelesaikan pekerjaan, perasaan akan pentingnya pekerjaan, 

penghargaan atas kinerja dan perasaan bangga pada lembaga.  

3. Camaraderie (hubungan kekerabatan)  

Pegawai akan antusias dalam bekerja jika ia merasakan kehangatan 

dalam hubungan kekerabatan di lingkungan kerjanya. Hubungan 

kekerabatan yang hangat berarti terjalin hubungan yang kooperatif dengan 

rekan kerja, adanya perasaan memiliki komunitas, serta perasaan saling 

memiliki antar kolega yang kuat. Sirota Survey lntelligence mengukur 

camaraderie melalui beberapa aspek seperti hubungan dengan rekan kerja, 

kerjasama antar rekan dalam satu unit kerja, kerjasarna lintas unit kerja dan 
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kerjasama dengan departemen lain dalam lembaga secara keseluruhan 

(Kourdi, 2009).  

4. Leadership (Kepemimpinan)  

Kepemimpinan mempunyai definisi yang luas. Para ahli memiliki 

pandangannya masing-masing dalam mengartikan kepemimpinan. Robbins 

dan Judge (2008) berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan proses yang 

mencakup pemberian motivasi pegawai pengaturan orang, pemilihan saluran 

komunikasi yang paling efektif, dan penyelesaian konflik. Sementara itu 

Bass (1990) menjelaskan bahwa kepemimpinan juga merupakan proses 

mempengaruhi kegiatan kelompok, dengan maksud untuk mencapai tujuan 

dan prestasi kerja. Menurut Development Dimensions lnternational (Markos 

dan Sridevi, 2010), untuk menciptakan engagement yang tinggi, seorang 

manajer harus melakukan beberapa hal, diantaranya:  

a. Menyelaraskan dengan strategi usaha,  

b. Mempromosikan dan mendorong kerja sama tim dan kolaborasi,  

c. Membantu pegawai untuk tumbuh dan berkembang, dan  

d. Memberikan dukungan dan pengakuan dengan sesuai.  

2.1.1.3. Indikator Keterikatan Pegawai (Employee Engagement) 

Menurut Schaufeli dan Bakker (2004) menyebutkan ada tiga karakteristik 

dalam employee engagement, yaitu:  

1. Vigor, dikarakteristikan dengan level energi yang tinggi dan ketangguhan 

mental ketika bekerja, serta keinginan untuk memberikan usaha terhadap 

pekerjaan, dan juga ketahanan dalam menghadapi kesulitan.  
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2. Dedication, dikarakteristikan dengan rasa antusias, insipirasi, kebanggaan 

dan tantangan.  

3. Absorption, dikarakteristikan dengan berkonsentrasi penuh dan senang 

ketika terlibat dalam pekerjaan, sehingga waktu akan terasa berjalan dengan 

cepat sekalipun seorang pegawai sedang menghadapi masalah 

2.1.2. Pelatihan  

2.1.2.1. Pengertian Pelatihan 

Prabu Mangkunegara (2012:44), menjelaskan bahwa : “Pelatihan (training) 

adalah suatau proses pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur 

sistemetis dan terorganisir dimana pegawai non-managerial mempelajarai 

pengetahuan dan keterampilan teknis dalam tujuan terbatas.”  

Menurut Lai et al., (2015) pelatihan merupakan salah satu kegiatan untuk 

meningkatkan keterampilan kerja pegawai agar pegawai lebih mengenal 

organisasi dan keterlibatan untuk mempersiapkan pegawai pada masa yang akan 

datang, hal ini membuat pegawai merasa dihargai karena upaya mereka 

diperlukan oleh organisasi sehingga akan menyebabkan keterikatan pegawai pada 

perusahaan. Pegawai yang diberikan pelatihan yang cukup cenderung akan lebih 

terikat pada pekerjaan dan organisasi, keterikatan pegawai juga menunjukkan 

sikap, perilaku, dan perhatian yang positif terhadap sesama rekan kerja (Ologbo & 

Sofian, 2013).  

Menurut Manuel (2014) pelatihan memberikan pegawai keterampilan kerja, 

kemampuan, dan pengetahuan yang diperlukan dalam sebuah jenis pekerjaan. 

Efek ini dapat dijelaskan oleh sebuah organisasi tertarik untuk berinvestasi dalam 
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pelatihan untuk pegawai dan memberikan mereka kepercayaan diri dan juga 

bermaksud untuk mengandalkan mereka dimasa depan, mereka akan memberikan 

usaha yang lebih dan kerja dengan lebih effektif. Pelatihan dan pengembangan 

pegawai merupakan elemen kunci yang dapat meningkatkan keterikatan pegawai, 

jika pegawai mendapatkan pelatihan yang cukup untuk mengatasi tekanan 

pekerjaan dan rumah hal ini dapat meningkatkan produktifitas kerja dan membuat 

pegawai lebih terikat pada pekerjaannya. Pelatihan merupakan pengalaman 

pembelajaran yang dapat membawa perubahan secara permanen dalam sikap dan 

produktivitas kerja pegawai. Pelatihan yang diberikan biasanya memperhatikan 

peningkatan keterampilan dan pengetahuan pegawai yang dapat digunakan dalam 

performa kerja (Azeem et al., 2013). 

Berdasarkan definisi tersebut pelatihan adalah proses terintegrasi yang 

meliputi peningkatan kompetensi praktis, teoritis, teknis dan manajerial, serta 

moral pegawai yang berorientasi pada peningkatan produktivitas untuk mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan. 

2.1.2.2. Indikator Pelatihan 

Pelatihan merupakan aktivitas pemberian materi agar pegawai mampu 

melakukan pekerjaan dengan baik dan benar (Zumrah, 2015) yaitu  

1. Reaksi 

2. Pembelajaran 

3. Perilaku 

4. Hasil 
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2.1.3. Kompensasi  

2.1.3.1. 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 pegawai 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 pegawai adalah dengan pemberian 

kompensasi. Kompensasi adalah sesuatu yang diterima para pegawai 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 para ahli antara lain sebagai berikut: 

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 

(2004) 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 
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menarik dan mempertahankan pegawai terbaik. Tunjangan memberikan keamanan 

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

Menurut Garry Dessler dalam Subekhi (2012), kompensasi pegawai adalah 

setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada pegawai yang 

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

2.1.3.2. Klasifikasi Kompensasi 

Davis dan Werther (Marwansyah 2014) mengelompokkan kompensasi ke 

dalam dua bentuk umum, yaitu: 

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

bagi hasil 

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.  



22 

 

 
 

Mondy dan Noe (Marwansyah 2014) 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 pegawai, 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), 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.  

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. 
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2.1.3.3. Tujuan Kompensasi 

Menurut Hasibuan (2014) tujuan pemberian kompensasi (balas jasa) antara 

lain adalah sebagai ikatan kerja sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, 

motivasi, stabilitas pegawai, 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, pegawai 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. 

6. Disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin 

pegawai semakin baik. Mereka akan menyadari serta menaati peraturan-

peraturan yang berlaku. 
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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. 

2.1.3.4. Indikator Kompensasi 

Indikator-Indikator pemberian kompensasi. menurut Mangkunegara (2004) 

ada beberapa indikator kompensasi, yaitu: 

1. Tingkat bayaran bisa diberikan tinggi, rata-rata atau rendah tergantung pada 

kondisi perusahaan. Artinya, tingkat pembayaran tergantung pada kemampuan 

perusahaan membayar jasa pegawainya. 

2. Struktur Pembayaran. Struktur pembayaran berhubungan dengan rata-rata 

bayaran, tingkat pembayaran dan klasifikasi jabatan di perusahaan. 

3. Penentuan Bayaran Individu. Penentuan pembayaran kompensasi individu 

perlu didasarkan pada rata-rata tingkat bayaran, tingkat pendidikan, masa kerja 

dan prestasi kerja pegawai. 

4. Metode Pembayaran. Ada dua metode pembayaran, yaitu metode pembayaran 

yang didasarkan pada waktu (per jam, per hari, per minggu, per bulan). Kedua 

metode pembayaran yang didasarkan pada pembagian hasil. 
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5. Kontrol Pembayaran. Kontrol pembayaran merupakan pengendalian secara 

langsung dan tidak langsung dari biaya kerja. Pengendalian biaya merupakan 

faktor utama dalam administrasi upah dan gaji. Tugas mengontrol pembayaran 

adalah pertama, mengembangkan standar kompensasi dan meningkatkan 

fungsinya. Kedua, mengukur hasil yang bertentangan dengan standar yang 

tetap. Ketiga, meluruskan perubahan standar pembayaran upah. 

Indikator-indikator kompensasi diatas dapat dijadikan acuan dalam 

memberikan kompensasi yang layak bagi pegawainya. Dengan pemberian 

kompensasi yang layak maka pegawai akan lebih senang bekerja di perusahaan 

atau instansi dan akan membantu dalam pencapaian tujuannya. 

2.1.4. Kepemimpinan Autentik 

2.1.4.1. Pengertian Kepemimpinan Autentik 

Avolio (Haryokusumo, 2016) menyatakan bahwa kepemimpinan autentik 

merupakan gabungan dari kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan 

etis, dimana pemimpin yang autentik bertindak sesuai keyakinan tertentu dengan 

tujuan unuk mendapatkan kredibilitas dan kepercayaan dari bawahan, dan 

membangun kerjasama dengan bawahan.  

Haryokusumo (2016) menyaatakn bahwa kepemimpinan autentik 

merupakan proses membangun legitimasi atau kebijakan pemimpin melalui 

hubungan jujur, menghargai masukan terhadap bawahan, serta dibangun 

berdasarkan landasan etika. Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dirumuskan 

bahwa kepemimpinan autentik adalah pemimpin yang memiliki kemampuan 

untuk memanfaatkan dan mempromosikan kemampuan yang dimilikinya, seperti 
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kesadaran diri yang tinggi, etika dan moral yang baik, adil, serta transparan 

terhadap pengikutnya. Tujuannya untuk mempengaruhi bawahan, serta mampu 

membangun lingkungan yang sehat dan menciptakan hubungan positif dengan 

bawahan untuk mendapatkan kepercayaan dari pegawai.  

Hal tersebut mampu meningkatkan perilaku timbal balik dari pegawai dan 

meningkatkan kepuasan pegawai terhadap pemimpin maupun organisasi di tempat 

kerja. Kepuasan pegawai terhadap pemimpin menjadi tolak ukur untuk pegawai 

melakukan inovasi, karena perasaan puas dengan cara kerja pemimpin maka 

pegawai akan melakukan timbal balik kepada pemimpin dan organisasi dalam 

bentuk meningkatkan kinerja dan mengembangkan inovasi yang dimiliki. 

2.1.4.2. Aspek-aspek Kepemimpian Autentik  

Walumbwa, dkk (2008) mengungkapkan bahwa kepemimpinan autentik 

terdiri dari empat aspek, yaitu:  

1. Self-awereness (kesadaran diri)  

Kesadaran diri merupakan cara seseorang memandang dirinya 

sendiri dari waktu ke waktu, mampu memahami diriya sendiri, mampu 

memaknai dunia dari proses yang telah dilalui. Serta mampu memahami 

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya, dengan demikian seseorang 

mampu menyadari dampak dirinya terhadap orang lain. Contoh, 

mendorong bawahan untuk mengemukakan pendapatnya.  

2. Relational transparency (relasi yang transparan)  

Relasi yang transparan merupakan perilaku memunculkan dirinya 

yang sebenarnya tanpa dibuat buat. Perilaku tersebut merupakan 
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pengungkapan berbagai informasi secara terbuka, serta memperlihatkan 

ekspresi dari pemikiran dan perasaan yang sesungguhnya, sehingga 

menimbulkan kepercayaan dari orang lain terhadap dirinya melalui 

keterbukaan tersebut. Contoh, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan 

perasaan dan nilai-nilai yang berlaku tanpa ada yang disembunyikan.  

3. Balanced processing (pemrosesan yang seimbang)  

Pemrosesan yang seimbang merupakan perilaku pemimpin yang 

menunjukkan bahwa mereka menganalisis semua data secara relevan dan 

objektif sebelum mengambil keputusan. Pemimpin juga meminta 

pandangan orang lain, serta menerima masukan dan kritikan dari orang 

lain yang menentang pendapatnya. Contoh, mengambil keputusan secara 

objektif dan bersedia menerima masukan dari orang lain.  

4. Internalized moral perspective (internalisasi perspektif moral)  

Internalisasi perspektif moral merupakan kemampuan seseorang 

dalam mengontrol atau mengatur dirinya. Pengaturan diri tersebut sesuai 

dengan strandar dan nilai moral yang telah diinternalisasi dan terintregrasi 

sesuai dengan moral dari kelompok, organisasi dan kemasyarakatan. 

Sehingga menghasilkan pengambilan keputusan yang sesuai dengan 

standar moral yang telah diinternalisasikan. Contoh, mampu mengontrol 

tindakan dan ucapan, karena individu tersebut menyadari bahwa ucapan 

dan tindakan tertentu dapat memberikan dampak bagi orang lain.  

Berdasarkan uraian di atas maka pada penelitian ini peneliti 

menggunakan aspek dari Walumbwa, dkk (2008). Aspek-aspek tersebut adalah 



28 

 

 
 

self-awereness (kesadaran diri), relational transparency (relasi yang 

transparan), balanced processing (pemrosesan yang seimbang) dan internalized 

moral perspective (internalisasi perspektif moral). 

2.1.4.3. Indikator Kepemimpian Autentik  

Menurut Walumbwa, dkk 2008 diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Self Awarenes (Kesadaran Diri) Cara seseorang memandang dan 

memahami dirinya sendiri dari waktu kewaktu. Selain itu memahami 

akan kelebihan serta keruangan yang dimiliki. Hal ini mencakup 

mendapatkan wawasan mengenai dirinya berdasarkan sudut pandang 

orang lain (Kernis, 2003). Misalnya, seorang pemimpin menyadari 

bahwa ucapan dan tindakan tertentu dapat memberikan dampak bagi 

orang lain.  

2. Relational Transparency (Relasi yang Transparan) Persepsi pengikut 

terhadap perilaku pemimpin yang menampilkan dirinya secara ―asliǁ 

dalam berinteraksi dengan orang lain, bukan pencitraan diri maupun 

pendistorsian diri. Misalnya, seorang pemimpin yang menampilkan 

sifatnya secara ―originalǁ dan tanpa dibuat-buat dengan maksut 

pencitraan (Kernis, 2003). Contoh, seorang pemimpin mengakui 

kesalahan yang telah dilakukannya.  

3. Balanced Processing (pemrosesan yang seimbang) Menunjukkan 

seorang pemimpin yang secara obyektif menganalisis semua informasi 

dan data yang ada secara relevan sebelum mengambil keputusan. Misal, 

seorang pemimpin ketika akan mengambil keputusan melihat dari 
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berbagai sudut pandang serta menganalisis berbagai informasi terlebih 

dahulu (Gardner, Avolio, Luthans, dkk., 2005). Contoh, seorang 

pemimpin akan memperhatikan dengan seksama sudut pandang yang 

berbeda sebelum mengambil keputusan. 

4. Internalized Moral Perspective (Perspektif Moralyang Diinternalisasi) 

Merupakan gambaran bawahan terhadap atasan mengenai internalisasi 

dan regulasi diri, artinya adalah apabila atasan membuat suatu 

keputusan maka keputusan tersebut sesuai dengan regulasi diri atau 

tidak bertentangan dengan nilai moral yang dianutnya. Misalnya, 

pemimpin yang ketika mengambil keputusan berdasarkan standar nilai 

moral/etika yang telah ditetapkan (Ryan & Deci, 2003). Contoh, 

seorang pemimpin mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai hidup 

yang diyakininya. 

Menurut Mazutis (2011) mengemukakan indikator kepemimpinan 

otentik yaitu sebagai berikut:  

1. Kewaspadaan Diri. Meningkatnya kewaspadaan diri adalah 

faktorperkembangan penting bagi pemimpin otentik. Denganmengenali 

diri sendiri, pemimpin otentik memiliki pemahaman yang kuat seputar 

kediriannyasehingga menjadi pedoman mereka baik dalam setiap proses 

pengambilan keputusan maupun dalam perilaku kesehariannya. 

Kewaspadaan diri juga melibatkan kesadaran akan kekuatan diri, 

kelemahan diri, sebagai unsur-unsur yang saling bertolak belakang yang 

ada padasetiap manusia. 
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2. Nilai. Pemimpin otentik akan melawan setiap tuntutan situasional serta 

sosial yang dianggap mencoba melemahkan nilai-nilai yang mereka 

miliki. Nilai juga menyediakan dasar bagi tindakan pemimpin dalam 

upaya penyesuaian mereka atas kebutuhan komunitas yang mereka 

pimpin. Nilai dipelajari lewat proses sosialisasi.  

3. Emosi. Pemimpin otentik juga memiliki kewaspadaan diri yang bersifat 

emosional. Semakin tinggi kecerdasan emosional seseorang, semakin 

waspada mereka atas emosi tersebut sehingga dapat memahami 

pengaruhnya atas proses kognitif dan kemampuan pembuatan 

keputusannya. Kesadaran diri seputar dimensi emosi seseorang 

merupakan prediktor kunci untuk membangun kepemimpinaan yang 

efektif.  

4. Tujuan Pemimpin otentik berorientasi pada masa depan. Mereka secara 

terus-menerus berupaya mengembangkan baik dirinya maupun para 

pengikutnya. Tindakan pemimpin otentik diarahkan oleh motifmotif 

untuk menyempurnakan dirinya. 

 

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: 
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Tabel 2.1 

Ringkasan Penelitian Terdahulu 

No Judul, Nama 

(Tahun) 

Variabel 

Dependen
1)

 

Variabel 

Independen
1)

 

Hasil 

1 Pengaruh pelatihan 

dan pengembangan 

karir terhadap 

employee engagement 

di PT Andalan 

Finance Indonesia, 

Gurawan Dayona dan 

Nur Rinawati (2016) 

Employee 

engagement 

1. Pelatihan  

2. Pengembang

an karir 

1. Pelatihan berpengaruh 

terhadap Employee 

Engagement  

2. Pengembangan 

berpengaruh terhadap 

Employee Engagement. 

2 Analisis Faktor-Faktor 

yang Mempengaruhi 

Keterikatan Pegawai 

pada Hotel Berbintang 

di Batam,  

Yuswardi (2019) 

Keterikatan 

Pegawai 

Kepemimpinan 

Lingkungan 

kerja 

Kepuasan kerja 

Kompensasi 

Pelatihan Kerja 

 

1. Kepemimpinan tidak 

mempunyai pengaruh yang 

signifikan positif terhadap 

tingkat keterikatan kerja 

pegawai hotel berbintang.  

2. Lingkungan kerja juga 

memberikan kontribusi 

yang signifikan dalam 

meningkatkan tingkat 

keterikatan kerja pegawai.  

3. Kepuasan kerja merupakan 

faktor yang berpengaruh 

signifikan positif terhadap 

keterikatan pegawai pada 

hotel tempatnya bekerja.  

4. Kompensasi mempunyai 

hubungan yang erat 

terhadap tingkat keterikatan 

pegawai, dimana kepuasan 

pegawai akan sistem 

pemberian kompensasi 

yang baik akan turut 

memberikan motivasi pada 

pegawai untuk bekerja 

dengan lebih baik lagi.  

5. Pelatihan kerja yang 

diberikan pada pegawai 

mempunyai peranan 



32 

 

 
 

No Judul, Nama 

(Tahun) 

Variabel 

Dependen
1)

 

Variabel 

Independen
1)

 

Hasil 

penting dalam 

meningkatkan keterikatan 

pegawai terhadap hotel 

tempatnya bekerja..  

3 Peran Kepemimpinan 

Otentik terhadap Work 

Engagement Dosen 

dengan Efikasi Diri 

sebagai Mediator  

Dyah Ratri I. 

Hayuningtyas, Avin 

Fadilla Helmi (2015) 

Work 

Engagement 

Kepemimpinan 

Otentik 

Hasil penelitian bahwa 

persepsi kepemimpinan 

otentik tidak berkorelasi 

dengan work engagement 

sehingga efikasi diri tidak 

berfungsi sebagai mediator 

pada hubungan antara persepsi 

kepemimpinan otentik dengan 

work engagement.  

Hal ini berarti work 

engagement pada partisipan 

penelitian ini tidak 

dipengaruhi oleh 

kepemimpinan otentik 

atasannya dan hanya 

dipengaruhi secara internal.  

4 Faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

employee engage|ment 

di hotel Ibis Style Di 

Surabaya, Fredi 

Susanto, Gabrielle 

Suryamarchia, 

Deborah C. Widjaja 

(2016) 

employee 

engagement 

kepemimpinan 

(X1), 

lingkungan 

kerja (X2), 

kompensasi 

(X3), pelatihan 

(X4) dan 

teamwork (X5) 

1. Dari hasil analisa uji F 

didapatkan bahwa variabel 

bebas yaitu kepemimpinan 

(X1), lingkungan kerja 

(X2), kompensasi (X3), 

pelatihan (X4) dan 

teamwork (X5) 

berpengaruh secara 

simultan dan signifikan 

terhadap employee 

engagement. Dengan kata 

lain hipotesis pertama 

terbukti.  

2. teamwork yang secara 

parsial berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

employee engagement.  

5 Pengaruh kompetensi Kepuasan kompetensi dan Hasil penelitian menunjukkan 
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No Judul, Nama 

(Tahun) 

Variabel 

Dependen
1)

 

Variabel 

Independen
1)

 

Hasil 

dan kompensasi 

terhadap Kepuasan 

Kerja dan Work 

Engagement Pegawai 

UKM Susu Kambing 

Kabupaten Bogor 

GP.Ranisa Pranazhira 

dan Anggraini 

Sukmawati (2017) 

Kerja dan 

Work 

Engagement 

kompensasi bahwa kepuasan kerja dan 

work engagement dipengaruhi 

oleh kompetensi dan 

kompensasi. Sedangkan work 

engagement tidak dipengaruhi 

oleh kepuasan kerja 

6 Pengaruh pelatihan, 

efikasi diri dan 

keterikatan pegawai 

Terhadap kinerja 

pegawai (Studi pada 

Patra Semarang Hotel 

& Convention) Desti 

Marina Ardanti, Edy 

Rahardja1 (2017) 

  1. Pelatihan berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai.  

2. Efikasi diri berpengaruh 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

3. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

keterikatan pegawai 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja 

pegawai. dapat 

disimpulkan bahwa 

semakin baik keterikatan 

pegawai semakin baik 

pula kinerja pegawai di 

Patra Semarang Hotel & 

Convention.  

7 Efektivitas Pelatihan 

Kebermaknaan Kerja 

untuk Meningkatkan 

Keterikatan Pegawai 

pada Perawat Rifa 

Juniartika, Erita 

Yuliasesti Diah Sari, 

Herlina Siwi Widiana 

(2020) 

Keterikatan 

Pegawai 

Pelatihan Hasil penelitian menunjukkan 

adanya pengaruh signifikan 

pelatihan kebermaknaan kerja 

terhadap tingkat keterikatan 

pegawai 

8 Kepemimpinan 

autentik dan 

keterikatan 

kerja 

Kepemimpinan 

autentik 

Kepemimpinan autentik 

berkorelasi positif dengan 
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H1 

No Judul, Nama 

(Tahun) 

Variabel 

Dependen
1)

 

Variabel 

Independen
1)

 

Hasil 

keterikatan kerja pada 

pegawai 

Millennial,  

Syarifah Na’imi 

Anisa, Farra Anisa 

Rahmania (2020) 

keterikatan kerja 

9 Pengaruh 

kepemimpinan 

autentik terhadap work 

engagement Melalui 

psychological capital 

sebagai variabel 

intervening (studi pada 

pegawai bagian kantor 

PT. Perkebunan 

nusantara X pabrik 

gula lestari di 

Nganjuk), Bella 

Aprilia Firdaus (2018) 

work 

engagement 

Pengaruh 

kepemimpinan 

autentik 

1. Adanya pengaruh positif 

yang diberikan 

kepemimpinan autentik 

pada variabelpsychological 

capital.  

2. Adanya pengaruh positif 

yang diberikan 

kepemimpinan autentik dan 

psychological capital pada 

variabel work engagement.  

3. Kepemimpinan autentik 

dapat mempengaruhi work 

engagement melalui 

variabel psychological 

capital 

 

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:  

 

 

 

 

 

H2 

Pelatihan (X1) 

 

 Kompensasi 

(X2) Keterikatan 

Karyawan (Y) 
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H3 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Keterangan: 

   : Uji secara parsial 

 : Uji secara simultan 

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 Pelatihan terhadap keterikatan pegawai di DPUPR Kabupaten 

Jepara. 

Menurut Manuel (2014) pelatihan memberikan pegawai keterampilan 

kerja, kemampuan, dan pengetahuan yang diperlukan dalam sebuah jenis 

pekerjaan. Efek ini dapat dijelaskan oleh sebuah organisasi tertarik untuk 

berinvestasi dalam pelatihan untuk pegawai dan memberikan mereka 

kepercayaan diri dan juga bermaksud untuk mengandalkan mereka dimasa 

depan, mereka akan memberikan usaha yang lebih dan kerja dengan lebih 

effektif. Pelatihan dan pengembangan pegawai merupakan elemen kunci yang 

dapat meningkatkan keterikatan pegawai, jika pegawai mendapatkan pelatihan 

yang cukup untuk mengatasi tekanan pekerjaan dan rumah hal ini dapat 

meningkatkan produktifitas kerja dan membuat pegawai lebih terikat pada 

pekerjaannya. Pelatihan merupakan pengalaman pembelajaran yang dapat 

Kepemimpinan 

Autentik (X3) 

H4 
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membawa perubahan secara permanen dalam sikap dan produktivitas kerja 

pegawai. Pelatihan yang diberikan biasanya memperhatikan peningkatan 

keterampilan dan pengetahuan pegawai yang dapat digunakan dalam performa 

kerja (Azeem et al., 2013). 

Berdasarkan penelitian terdahulu (Yuswardi,2019) menjelaskan bahwa 

Pelatihan kerja yang diberikan pada pegawai mempunyai peranan penting 

dalam meningkatkan keterikatan pegawai terhadap hotel tempatnya bekerja. 

Pegawai yang diberikan pelatihan dengan baik akan berusaha untuk 

meningkatkan prestasi kerja dan berusaha memberikan hasil kerja terbaik 

karena pegawai akan merasa merupakan bagian dari perusahaan. Selain itu 

Gurawan Dayona dan Nur Rinawati (2016) menunjukkan bahwa : (1) 

Pelatihan pegawai pada PT Andalan Finance Indonesia masuk dalam katagori 

baik, Pengembangan Karir pada PT Andalan Finance Indonesia masuk dalam 

katagori baik dan Employee Engagement pada PT Andalan Finance Indonesia 

berada dalam katagori baik, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H1: Diduga pelatihan berpengaruh signifikan terhadap keterikatan pegawai 

di DPUPR Kabupaten Jepara 

2. Pengaruh kompensasi terhadap keterikatan pegawai di DPUPR Kabupaten 

Jepara. 

Pekerja organisasi yang diliputi rasa ketidakpuasan atas kompensasi 

yang diterima, dampaknya bagi organisasi akan sangat bersifat negatif. Jika 

ketidakpuasan tersebut tidak terselesaikan dengan baik merupakan hal yang 

wajar apabila para pekerja perusahaan menyatakan keinginan untuk 
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memperoleh imbalan yang bukan saja jumlahnya lebih besar, akan tetapi juga 

lebih adil (Siagian 2004). Umar (1996) menegaskan salah satu cara 

manajemen untuk meningkatkan prestasi, motivasi dan kepuasan kerja 

pegawai adalah melalui kompensasi, baik yang bersipat finansial dan non 

finansial.  

Penelitian terdahulu Yuswardi (2019) menjelaskan bahwa Tingkat 

kompensasi dan penerapan aturan yang berkaitan dengan kebijakan 

kompensasi dalam sebuah organisasi berdampak signifikan terhadap 

keterikatan pegawai dan GP.Ranisa Pranazhira dan Anggraini Sukmawati 

(2017) menyimpulkan kompensasi berpengaruh signifikan keterikatan 

pegawai, sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

H2: Diduga kompensasi berpengaruh signifikan terhadap keterikatan pegawai 

di DPUPR Kabupaten Jepara 

3. Pengaruh Kepemimpinan Autentik terhadap keterikatan pegawai di DPUPR 

Kabupaten Jepara. 

Eid, Mearns, Larsson, Laberg, dan Johnsen (2012) menjelaskan bahwa 

kepe-mimpinan otentik mampu menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan 

secure dengan menyokong modal psikologis sebagai variabel mediator untuk 

masing-masing individu dalam organisasi secara optimal. Salah satu modal 

psikologis yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah efikasi diri. 

Meskipun demikian hal ini berkebalikan dengan hasil tesis yang diung-kapkan 

oleh Roux (2012) yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi yang signifikan 

antara kepemimpinan otentik, work engagement, optimism dan efikasi diri 
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sebagai mediator. Diskusi ini menjadi hal yang menarik untuk dikaji dalam 

penelitian ini mengenai hubungan ketiga variabel yang akan diungkap. 

Saat ini pegawai senantiasa ingin mendapatkan dukungan dan juga 

motivasi di tempat mereka bekerja (Gaddi, 2004). Dukungan tersebut salah 

satunya dapat diberikan oleh pemimpin (Amabile, Conti, Coon, Lazenby & 

Herron, 1996). Apabila dukungan yang diberikan tidak efektif, maka pegawai 

tidak memiliki kepercayaan dan juga komitmen kepada organisasi tempat 

mereka bekerja (Indra, 2014), dan sebaliknya apabila pegawai merasakan 

dukungan yang diberikan sesuai dengan keinginan dan harapan pegawai maka 

pegawai akan memiliki komitmen untuk memenuhi kewajibannya pada 

organisasi (Eisenberger, Stinglhamber, Vandenberghe, Sucharski & Rhoades, 

2002).  

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Segers, De Prins & Brouwers 

(2010) menunjukkan bahwa seorang pemimpin yang menggunakan gaya 

transformasional memiliki efek positif pada keterikatan, selain itu pemimpin 

juga dapat menciptakan lingkungan yang dapat meningkatkan keterikatan 

pegawai baik secara langsung maupun tidak langsung.Pemimpin yang positif 

menciptakan dan memperkuat perubahan-perubahan berpengaruh positif pada 

efektivitas kerja dan level keterikatan pegawai. Selanjutnya, Dollar & Bakker 

(2010) juga menyatakan bahwa lingkungan organisasi yang kondusif 

berhubungan dengan keterikatan seseorang, sehingga dapat menunjukkan 

indikasi yang baik terhadap kondisi kerja, kesehatan psikis pegawai, 

produktivitas pegawai dan keterikatan. Maka hipotesis penelitian ini adalah: 
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H3: Diduga Kepemimpinan Autentik berpengaruh signifikan terhadap 

keterikatan pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara 

4. Pengaruh pelatihan, kompensasi dan kepemimpinan autentik terhadap 

keterikatan pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara. 

Yuswardi (2019) dalam penelitiannya Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Keterikatan Pegawai pada Hotel Berbintang di Batam 

menjelaskan bahwa (1) Kepemimpinan tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan positif terhadap tingkat keterikatan kerja pegawai hotel berbintang. 

Pemimpin belum menjadi faktor dalam meningkatkan keterikatan pegawai 

pada hotel tempatnya bekerja tersebut. (2) Lingkungan kerja juga memberikan 

kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan tingkat keterikatan kerja 

pegawai. Tata letak dan desain ruangan yang baik akan meningkatkan 

keterikatan pegawai, seperti ruangan kerja yang bersih dan nyaman, 

penerangan ruangan yang cukup, penataan perlengkapan kerja yang sesuai 

akan semakin meningkatkan rasa keterikatan pegawai terhadap pekerjaaannya 

sehingga lingkungan kerja yang kondusif, bersih dan teratur akan membantu 

meningkatkan keterikatan pegawai terhadap hotel tempatnya bekerja. (3) 

Kepuasan kerja merupakan faktor yang berpengaruh signifikan positif 

terhadap keterikatan pegawai pada hotel tempatnya bekerja. Untuk dapat 

meningkatkan rasa keterikatan kerja pegawai maka pegawai membutuhkan 

dukungan sarana, peralatan dan perlengkapan kerja yang lengkap dan 

memadai dalam melakukan pekerjaan sehingga semua pekerjaan dapat 

berjalan dengan lancar sehingga akan dapat meningkatkan kepuasan kerja 
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pegawai. (4) Kompensasi mempunyai hubungan yang erat terhadap tingkat 

keterikatan pegawai, dimana kepuasan pegawai akan sistem pemberian 

kompensasi yang baik akan turut memberikan motivasi pada pegawai untuk 

bekerja dengan lebih baik lagi. Kebijakan kompensasi dapat dilakukan dengan 

cara memberikan insentif atau tunjangan yang berkaitan dengan pencapaian 

target kerja. (5) Pelatihan kerja yang diberikan pada pegawai mempunyai 

peranan penting dalam meningkatkan keterikatan pegawai terhadap hotel 

tempatnya bekerja. Pegawai yang diberikan pelatihan dengan baik akan 

berusaha untuk meningkatkan prestasi kerja dan berusaha memberikan hasil 

kerja terbaik karena pegawai akan merasa merupakan bagian dari perusahaan, 

sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

 

 

H4: Diduga pelatihan, kompensasi dan kepemimpinan autentik secara 

bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keterikatan pegawai di 

DPUPR Kabupaten Jepara 
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