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                    BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

Berikut adalah teori-teori serta penelitian terdahulu yang akan menjadi pedoman 

yang digunakan dan mendukung penelitian ini: 

1. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Menurut Mahsun (2006) kinerja merupakan gambaran terkait pencapaian 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, program atau suatu kegiatan dalam rangka 

mewujudkan sasaran, visi dan misi organisasi yang telah dirancang dan ditargetkan. 

Kinerja (performance) juga akrab disebut dengan istilah prestasi atau tingkat 

keberhasilan individu atau kelompok individu. Kinerja karyawan hanya bisa 

diketahui jika karyawan atau kelompok individu mempunyai kriteria keberhasilan 

yang telah ditetapkan. Yang mana hal tersebut sebagai tujuan atau target yang harus 

dicapai. Karena tanpa adanya tujuan atau target pencapaian, kinerja karyawan atau 

organisasi akan sulit atau bahkan tidak mungkin untuk diidentifikasi karena tidak 

ada tolak ukurnya. 

Rivai (2006) menyimpulkan kinerja (prestasi) merupakan sebuah 

kesuksesan dalam melaksanakan kegiatan atau tugas pada sebuah organisasi. 

Kinerja merupakan perilaku atau tindakan, dan hasil kerja yang terukur atas 

keterlibatan anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi (Viswesvaran, 1993).  

Kinerja bisa dikatakan sebagai hasil dari proses kerja yang sudah dilewati dan 

menjadi gambaran bagaimana proses kerja yang dilakukan, bila proses kerja sesuai 
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dengan standar atau aturan kerja yang sudah dilakukan maka kinerja atau hasil kerja 

akan sesuai target. Kinerja yang tidak sesuai target dapat menjadi sebuah indikator 

bahwa ada penyimpangan dalam sebuah proses kerja. Kemudian menurut Robbins 

(2008) kinerja merupakan suatu hasil kerja yang dicapai dengan kreteria tertentu 

sesuai dengan kreteria suatu pekerjaan. Untuk bisa melihat sejuah mana kinerja 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya biasa disebut "level of performance". Jika 

level of performance tinggi maka bisa dinilai bahwa karyawan tersebut sebagai 

orang yang produktif, dan sebaliknya jika level of performance tidak mencapai 

standar atau bahkan rendah dikatakan sebagai seorang yang tidak produktif 

(Mangkunegara, 2007) 

b. Elemen kinerja Karyawan 

Sinambela (2016) menjelaskan bahwa kinerja merupakan tingkat 

keberhasilan individu karyawan atau organisasi dalam melaksanakan tugas atau 

pekerjaannya. Lebih jauh Sinambela (2016) menyimpulkan bahwa ada empat 

elemen dalam kinerja yaitu; 

1. Hasil kerja yang dicapai secara pribadi karyawan atau secara organasasi, 

dengan kata lain kinerja merupakan hasil yang dihasilkan oleh perorangan atau 

perkelompok. 

2. Dalam menjalankan tugas, seorang karyawan atau organisasi akan diberikan 

hak dan wewenang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan 

optimal. Namun karyawan atau organisasi tersebut tetap harus 

mempertanggungjawabkan semua pekerjaan yang telah dilakukannya kepada 
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pemberi hak dan wewenang supaya karyawan ataupun organisasi tersebut tidak 

menyalahgunakan hak dan wewenang yang telah diberikan kepadanya. 

3. Pekerjaan harus dilaksanakan secara legal, yakni dalam menjalankan tugas 

karyawan atau organisasi harus mentaati aturan atau koridor-koridor yang telah 

ditetapkan. 

4. Pekerjaan tidak bersebrangan dengan moral dan etika yang ada, yakni selain 

mengikuti aturan yang telah ditentukan, pekerjaan juga harus sesuai dengan 

moral dan etika secara umum. 

c. Faktor yang mempengaruhi pecapaian kinerja 

Subhi (2014) mengatakan terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi 

pencapaian yaitu; 

1. Ability (kemampuan) 

Dilihat dari segi psikologis kemampuan terdiri dari potensi (IQ) dan 

pengetahuan dan skill (reality), artinya manager akan lebih mudah melaksanakan 

tugas dan pekerjaannya lebih optimal jika memiliki IQ diatas rata-rata dan 

pendidikan yang sesuai dengan jabatannya. 

2. Motivation (motivasi)  

Sikap dan respon karyawan dalam menghadapi situasi kerja akan membantu 

terbentuknya motivasi. Hal yang mampu menggerakkan diri karyawan untuk 

mencapai tujuan organisasi disebut motivasi.  
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d. Dimensi Kinerja Karyawan 

Viswesvaran dan Ones (2000) membagi dimensi kinerja karyawan kedalam 

enam dimensi yaitu sebagai berikut; 

1. Effort, kuantitas usaha yang diperlihatkan karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaan yang bisa dilihat dari inisiatif dan giat tidaknya 

karyawan dalam melakukan pekerjaannya. 

2. Job Knowledge, seberapa jauh pengetahuan dan pemahaman terhadap 

pekerjaan serta kapabilitas yang dimiliki karyawan, hal ini bisa ditinjau 

dari kecakapan karyawan dalam memahami hal-hal yang berhubungan 

dengan tugas yang mereka kerjakan.  

3. Quality, merupakan kualitas karyawa yakni seberapa baik karyawan 

membereskan pekerjaan.  

4. Quantity, adalah jumlah output yang dinyatakan dalam nilai mata uang, 

jumlah unit produksi ataupun dalam jumlah dari beberapa aktivitas yang 

telah dikerjakan.  

5. Compliance with rules, pemahaman dan kepatuhan karyawan terhadap 

regulasi serta aturan dalam perusahaan.  

6. Interpersonal competence, kecakapan individu dalam membangun serta 

menjaga hubungan baik dengan orang lain serta kemampuan dalam 

membangun team work dengan rekan kerja lainnya. 
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2. Kepemimpinan Transformasional 

a. Pengertian Kepemimpinan Transformasional 

Gaya kepemimpinan transformasional merupakan pemimpin yang 

menginspirasi para pengikutnya dan senantiasa mengenyampingkan kepentingan 

pribadi mereka serta memiliki kemampuan mempengaruhi yang luar biasa (Bass & 

Riggio, 2006). Menurut Burn (1978) kepemimpinan transformasional merupakan 

sebuah proses dimana para pemimpin dan bawahannya saling menaikan diri pada 

tingkat moralitas dan motivasi ketingkat yang lebih tinggi.  

Yulk (1994) mengatakan dalam kepemimpinan transformasional para 

pemimpin mencoba menciptakan atau mengaktualisasikan kesadaran dari para 

pengikutnya dengan menyampaikan cita-cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral 

seperti kemerdekaan, keadilan, dan kemanusiaan, bukan didasarkan atas emosi 

seperti halnya keserakahan, kecemburuan atau bahkan kebencian. Yukl (1994) 

mengungkapkan pemimpin bisa dikategorikan sebagai pemimpin yang 

transformasional bisa dilihat seberepa bepengaruh para pemimpin terhadap para 

pengikutnya. Para pengikut pemimpin transformasional akan merasakan 

kepercayaan, kesetiaan, kekaguman, dan hormat kepada pemimpin tersebut, 

sehingga meraka akan termotivasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan optimal atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dari mereka. 
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b. Komponen Kepemimpinan Transformasional 

Bass dan Avolio (1994) menyimpulkan bahwa komponen kepemimpinan 

transformasional terdiri dari konsep 4i yakni sebagai berikut: 

1. Idealized influence (kharisma) 

Merupakan karakter kepemimpinan transformasional yang 

mempengaruhi para pengikutnya dengan emosi yang kuat sehingga 

menghasilkan rasa kagum, hormat (ta’dzim) dan juga menimbulkan rasa 

percaya (trust) dari para pengikutnya. Idealized influence juga menpunyai 

arti saling berbagi risiko, dengan mempertimbangkan kebutuhan yang 

dipimpin diatas kebutuhan pribadi, prilaku moral serta etika. 

2. Inspirational motivation (motivasi inspiratif) 

Inspirational motivation mencerminkan perilaku yang senantiasa 

memberikan tantangan dan makna bagi para pengikutnya. Seperti perilaku 

yang bisa mengartikulasikan dan mendemonstrasikan komitmen terhadap 

sasaran organisasi. Sikap ini tercermin melalui antusiasme dan optimisme. 

3. Intellectual stimulation (stimulasi intelektual) 

Karakter pemimpin yang transformasional akan selalu memberikan 

dorongan terhadap bawahannya untuk senantiasa berinovasi, mencoba 

metode-metode baru, dan mengemukakan pendekatan lama dengan sudut 

pandang baru. Pemimpin yang transformasional akan berupaya memberikan 

suport kepada bawahannya agar lebih inovatif dan kreatif,  
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4. Individual consideration (konsiderasi yang bersifat individual). 

Sosok pemimpin yang transformasional akan merefleksikan sosok 

yang selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan memberikan 

perhatian khusus pada kebutuhan setiap individu untuk berprestasi dan 

berkembang, dengan jalan sebagai pelatih, penasehat, guru, fasilitator, 

orang terpercaya, dan konselor.    

c. Pedoman untuk Kepemimpinan Transformasional  

Ada beberapa pedoman kepemimpinan transformasional yang berdasarkan 

teori-teori dan temuan penelitian yang dibahas dalam Yukl (2009) yaitu:  

1. Merancang visi yang menarik dan jelas  

Keberhasilan sebuah visi organisasi tergantung pada cara 

penyampaian pemimpinnya. Penyampaian visi yang jelas dan selalu 

ditegaskan pada setiap kesempatan akan memudahkan para pengikut untuk 

mengingat dan memahami tujuan dari organisasi tersebut. Penyampaian visi 

pun harus dikemas semenarik mungkin dengan penggunaan ritme dan sajak 

yang baik sehingga akan menjadikan visi tersebut tertanam dalam benak 

masing-masing pengikut. 

2. Menjelaskan bagaimana agar visi tersebut dapat dicapai  

Seorang pemimpin juga perlu meyakinkan para pengikutnya dan 

menjelaskan hubungan visi tersebut dengan strategi yang akan dilakukan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Pemimpin juga perlu memberitahu 

kepada para pengikutnya bahwa mereka juga memiliki peran penting dalam 

mencapai tujuan dari visi organisasi. 



8 
 

 
 

3. Bertindak secara rahasia dan optimis  

Memperlihatkan sikap optimis akan ketercapaian visinya bagi 

seorang pemimpin merupakan hal yang penting untuk meyakinkan para 

pengikut akan tercapainya visi organisasi. Keyakinan dan optimisme dari 

seorang pemimpin dapat diaktualisasikan melalui perkataan dan 

tindakannya. 

4. Memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut  

Seorang Pemimpin memberikan motivasi dari visi yang telah 

dirancang untuk memupuk keyakinan dan optimisme dari para pengikutnya. 

Pemimpin memberitahu dan menyakinkan kepada para pengikut bahwa 

lebih baik daripada tim sebelumnya yang telah berhasil melakukan 

pekerjaan yang sama. 

5.  Menggunakan tindakan simbolis untuk menekankan nilai nilai penting  

Salah satu tindakan simbolis yang dapat dilakukan yaitu dengan 

mempertahankan nilai penting organisasi dengan membuat pengorbanan 

diri akan memberikan pengaruh kepada para pengikut.  

6. Memimpin dengan memberikan contoh  

Seorang pemimpin umumnya akan dijadikan teladan maka 

seharusnya dapat memberikan contoh yang baik kepada para pengikutnya 

agar para pengikut dapat melakukan hal yang sama.  

7.  Memberikan kewenangan kepada pengikutnya untuk mencapai visi tersebut  

Seorang pemimpin perlu memberikan kesempatan kepada para 

pengikutnya untuk merancang strategi yang efektive dalam mencapai tujuan 
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dari visi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin mendorong para 

pengikutnya untuk ikut andil dalam memberikan solusi terhadap masalah 

yang terjadi. 

3. Manajemen Karir Berkeadilan  

a. Pengertian Manajemen Karir Berkeadilan  

Keadilan merupakan sebuah konsep abstrak yang sering dipersepsikan 

berbeda-beda oleh semua orang. Terlebih oleh mereka yang pernah mengalami 

suatu ketidakadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan organisasional 

merupakan salah satu teori atau konsep dalam perilaku organisasi yang masih terus-

menerus mangalami perkembangan hingga saat ini. Menurut Li dan Cropanzano 

(2009) menyebutkan bahwa keadilan organisasi dapat meningkatkan kinerja 

karyawan, menciptakan kinerja karyawan, menciptakan perilaku kewarganegaraan, 

kesehatan mental yang baik, tingkat stres yang rendah dan berbagai sikap karyawan 

yang baik. Keadilan organisasional dapat dilihat dari pengalokasian hasil yanng 

adil, dilibatkannya karyawan dalam pembuatan keputusan, perlakuan sopan 

pimpinan atau atasan terhadap bawahan dan penyampaian informasi yang jelas di 

dalam organisasi. 

Keadilan organisasional merupakan persepsi adil dari seseorang terhadap 

keputusan yang diambil atasannya (Colquit, 2009). Robbins dan Coulter (2010) 

menyimpulkan bahwa teori keadilan merupakan teori dimana karyawan 

membandingkan rasio input dari pekerjaannya dengan rasio input orang lain yang 

relevan kemudian memperbaiki ketidakadilan yang ada. Setiap orang sudah pasti 

ingin diperlakukan secara adil baik dari sisi distribusi dan prosedur yang disebut 
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dengan keadilan distributif dan keadilan prosedural (Tjahjono, 2007). Lebih jauh 

Tjahjono (2019) menyatakan persepsi manajemen karir berkeadilan adalah persepsi 

mengenai alokasi kebijakan karir dengan mempertimbangkan input karyawan.  

b. Empat Tipe Manajemen Berkeadilan 

Colquitt et. al. (2001) menyimpulkan terdapat empat tipe keadilan 

organisasional yaitu, keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan 

interpersonal, dan keadilan informasional. Tjahjono (2010) mengatakan bahwa 

nilai-nilai keadilan dalam pengambilan keputusan struktural yang bersifat formal 

manajerial itu sangat penting. Nilai-nilai keadilan menjadi sangat penting dalam 

setiap pengambilan keputusan. Seperti keputusan kompensasi, kenaikan 

jabatan/karir, penilaian kinerja, dan keputusan formal manajerial lainnya.  

Tjahjono (2011) ada dua bentuk penting dalam keadilan organisasi yaitu 

keadilan distributif dan prosedural yang kemudian dikonseptualisasikan dalam 

model dua faktor, model tersebut menjelaskan bahwa keadilan distributif dan 

prosedural memiliki kemampuan pengaruh yang berbeda. Bersadarkan teori 

tersebut, keadilan distributif memiliki pengaruh yang lebih kuat untuk kepuasan 

individu daripada yang keadilan prosedural yang memiliki pengaruh yang lebih 

kuat terhadap komitmen organisasi.   

Keadilan distributif dapat dicapai jika memenuhi aturan dan norma 

kesamaan (equality) dan keadilan (equity) sedangkan keadilan prosedural dapat 

terpenuhi jika bisa memenuhi aturan dan norma seperti kontrol keputusan, kontrol 

proses, konsistensi, bias dll. Aspek ketiga yaitu aspek sosial dari keadilan yang 
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merupakan persepsi karyawan terhadap perlakuan terhadap mereka selama 

interaksi sosial berlangsung dengan atasanya. Colquitt (2001) mengatakan bahwa 

keadilan interaksional memprediksi secara signifikan hasil yang spesifik. Didukung 

penelitian yang dilakukan Cropanzano et al. (2002) yang menyimpulkan keadilan 

interaksional memprediksi secara signifikan kepuasan supervisi, kepuasan kerja 

dan kinerja karyawan. Terbentuknya persepsi keadilan interaksional ketika para 

atasan mengahargai dan memberi perhatian terhadap karyawannya dan 

memberikan penjelasan terkait pemgambilan keputusan. 

Keadilan distributif adalah salah satu tipe dari empat keadilan 

organisasional. Berawal dari teori keadilan (Adams, 1963 dalam Kristanto, et. al., 

2014) yang mengatakan bahwa orang akan melihat rasio antara hasil dari pekerjaan 

yang telah mereka lakukan dengan input yang mereka berikan dibandingkan dengan 

rasio orang lain yang sama. 

Gilliland (1993) mengatakan terkait teori keadilan distributif bahwa dalam 

organisasi setiap individu akan melakukan evaluasi alokasi dari hasil organisasional 

dengan melihat aturan distribusi, yang lazimnya menggunakan hak menurut 

kewajaran atau keadilan. Equity Theory (teori kewajaran) mengatakan bahwa setiap 

imbalan organisasional harus dialokasikan sesuai dengan tingkat partisipasi 

individual dalam hubungan sosialnya (Adam, dalam Cowherd dan Levine, 1992). 

Keadilan distributif mempunyai hubungan dengan keseimbangan antara input 

(contohnya skill) yang diberikan, dengan output organisasional (contohnyanya gaji) 

yang diterima. Cowherd dan Levine (1992) menyatakan pada saat setiap individu 

dalam organisasi mempersepsikan bahwa rasio input terhadap output yang diterima 
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seimbang, maka mereka akan merasakan adanya kewajaran, yang pada akhirnya 

akan menunjukkan adanya keadilan distributif.  

c. Prinsip Dasar Keadilan Distributif  

 

Bass (2003) mengatakan bahwa keadilan distributif memiliki prinsip dasar 

yaitu:  

1) Batasan egalitarian, merupakan batasan dimana setiap orang harus 

mendapat perlakuan yang sama yakni tidak berat sebelah karena 

desikasinya dalam tatanan sosial sehingga memberi keuntungan ataupun 

akumulasi nilai tertentu. 

2) Kontribusi, semua orang pantas untuk mendapatkan profit sebab 

dedikasinya dalam mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh organisasi, melalui: a) Kerja keras, penghargaan yang 

lebih tinggi pantas diberikan bagi para pekerja, b) Produktif, semakin 

tinggi kuantitas maupun kualitas hasil kerja individu organisasi akan 

mempengaruhi penghargaan yang akan diperolehnya, c) Permintaan 

kepuasan, orang yang mendapat penghargaan merupakan orang yang 

mampu memberikan kepuasan bagi kepentingan publik. 

d. Prinsip Spesifik Keadilan Distributif 

Bass (2003) mengatakan bahwa keadilan distributif terdiri dari beberapa 

prinsip spesifik yaitu: 

1) Prinsip egalitarianism, prinsip ini merupakan prinsip keadilan distributif 

yang sangat mendasar. Prinsip ini menyebutkan bahwa setiap orang 
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berhak dan layak memperoleh kualitas maupun jumlah yang sama jika 

sumber berupa barang maupun pelayanan diberikan. Prinsip seperti ini 

bisa terapkan atau dapat dilihat ketika individu di dalam organisasi 

menaruh hormat terhadap prinsip keadilan yang sederajat melalui 

pemberian barang dan pelayanan yang sama untuk setiap orang 

diberbagai jabatannya. 

2) Prinsip perbedaan sumber, lebih jauh Bass (2003) membenarkan bahwa 

setiap individu memiliki hak yang mutlak untuk menggunakan sumber-

sumber yang dimilikinya berdasarkan prinsip keadilan. Setiap individu 

yang telah menghabiskan tenaganya untuk bekerja keras seharian berhak 

menghabiskan atau menikmati gajinya untuk bersenang-senang tanpa 

harus memikirkan orang lain yang lebih miskin dari dirinya. Artinya, 

setiap individu berhak untuk menikmati hasil yang telah 

diperjuangkannya tanpa harus merasa gelisah terhadap keadaan individu 

lain disekitarnya yang mungkin tidak seberuntung dibanding dirinya. 

3) Prinsip Kesejahteraan, seseorang akan memperoleh kesejahteraan jika 

telah mengorbankan segala sesuatunya demi mencapai apa yang 

diinginkan. Sehingga, relasi yang terbentuk dalam masyarakat lebih 

fokus terhadap bagaimana cara mereka saling menguntungkan satu sama 

lain sehingga setiap orang mampu mencapai kesejahteraannya masing-

masing. Prinsip keadilan seperti ini dipengaruhi dengan adanya nilai-

nilai kapitalis dalam bermasyarakat, yakni hubungan antar masyarakat 

lebih dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi untuk memperoleh modal. 
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Orang yang bisa mempunyai modal besar pada akhirnya secara kuat 

dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum (Bass, 2003). 

4) Prinsip Desert 

Berdasarkan prinsip desert, keadilan didasarkan terhadap beberapa 

prinsip sebagai berikut: 

a) Kontribusi, yaitu imbalan atas hasil kerja (input) seseorang yang 

akan didapatkan sebanding dengan kontribusi (output) terhadap 

produk sosial. 

b) Kerja keras, seseorang yang bekerja keras dalam melaksanakan 

pekerjaanya maka akan dihargai hasil kerjanya.  

c) Kompensasi, yaitu pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan 

seseorang dalam bekerja akan diberikan penghargaan terhadap hasil 

kerjanya. 

a. Prinsip Libertarian,  

Bass (2003) menyatakan apabila seseorang melakukan kewajiban dan 

tanggungjawab yang dibebankan kepada dirinya maka seseorang 

tersebut akan mendapatkan keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam 

prinsip keadilan libertarian yaitu: 

a) Pada esensinya penghargaan yang didapatkan seseorang berasal dari 

diri mereka masing-masing, yakni sesuatu yang telah mereka 

tunjukan terhadap masyarakat. 
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b) Dunia bukanlah milik semua orang karena dunia tidak mempunyai 

pemilik. Namun setiap orang berhak untuk memanfaatkan serta 

memeliharanya karena dunia merupakan kepunyaan setiap orang. 

c) Pada dasarnya seseorang telah mendapatkan apa yang menjadi 

haknya, jika sudah berkehendak untuk memperlakukan orang lain 

sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. 

d) Seseorang ketika telah menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang 

harus dilakukannya maka boleh menuntut hak-haknya. 

4. Employee Engagement 

a. Pengertian Employee Engagement 

 Pertama kali teori employee engagement diperkenalkan oleh Kahn (1990). 

Kahn (1990) mendefinisikan employee engagement merupakan penghayatan 

anggota organisasi dalam melaksanakan pekerjaan didalam organisasi, dalam 

keterlibatan, karyawan mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif, dan 

emosional dalam melaksanakan pekerjaannya. Artinya employee engagement 

secara psikologis muncul ketika seorang karyawan melaksanakan pekerjaannya. 

Saks (2006) menyatakan employee engagement tidak sesederhana komitmen 

organisasi akan tetapi employee engagement adalah tingkat sikap seseorang yang 

penuh perhatian serta menyatu dengan pekerjaannya.  

 Schaufeli et. al. (2002) mengatakan employee engagement merupakan 

sikap positif, memenuhi, melebur/menyatu/menghayati dengan pekerjaan yang 

dicirikan oleh kekuatann (vigor), dedikasi (dedication), dan penyerapan 

(absorption). Lebih lanjut Schaufeli et. al. (2002) menyatakan bahwa employee 
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engagement bukanlah keadaan yang hanya sesaat dan spesifik, akan tetapi 

merupakan keadaan kognitif afektif yang lebih persisten dan meresap yang tidak 

hanya terfokus pada objek, peristiwa, individu, atau perilaku tertentu. 

Menurut Robbins dan Coulter (2010) bahwa karyawan yang memiliki 

tingkat antusias yang tinggi akan bersemangat dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Sebaliknya, jika karyawan memiliki tingkat partisipasi yang rendah maka mereka 

cenderung tidak peduli dan tidak bersemangat dalam bekerja. Seseorang dapat 

dikatakan memiliki employee engagement ketika seseorang tersebut melakukan 

pekerjaannya dengan penuh semangat, bergairah dan totalitas dalam penyelesaian 

tugasnya (Schaufeli et. al.,2002).  

Bakker & Leiter (2010) dalam (Mujiasih dan Ratnaningsih, 2011) 

Menyatakan bahwa engagement pada esensiya terdiri dari aspek kognitif, afektif 

serta perilaku. Karyawan yang engaged mempunyai keyakinan serta mendukung 

tujuan organisasi yang ingin dicapai, merasa bangga terhadap organisasinya, 

mempunyai rasa memiliki, dan berkeinginan untuk berkembang dan bertahan 

dalam organisasi. 

b. Dimensi Employee Engagement 

Employee engagement mempunyai tiga dimensi (Schaufeli et. al., 2002) 

yaitu sebagai berikut:  

1. Vigor  

Semangat yang mengindikasikan kesiapan dalam upaya yang lebih keras 

ketika melaksanakan pekerjaan yakni: 

a. Mental yang kuat serta curahan energi yang maksimal ketika bekerja 
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b. Berusaha sekuat tenaga serta mempunyai keberanian dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan  

c. Mempunyai kemauan untuk menginvestasikan segala usaha dalam suatu 

pekerjaan  

d. Optimis dan tetap bertahan meskipun dalam kesulitan. 

2. Dedication  

Mempunyai rasa keterlibatan yang sangat kuat dengan pekerjaanya 

sehingga memiliki perasaan antusiasme, inspirasi, kebermaknaan, kebanggaan, 

serta tantangan. Memiliki rasa terlibat yang kuat dengan suatu pekerjaan. 

3. Absorption  

Dalam bekerja karyawan betul-betul fokus dan serius serta menikmati 

pekerjaannya, mereka merasa waktu berlalu begitu cepat serta merasa kesulitan 

untuk memisahkan diri dari pekerjaannya.  

c. faktor yang mempengaruhi Employee Engagement 

Menurut Robbin dan Judge (2015) dalam (Ariarni dan Afrianty, 2017) 

terdapat dua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap employee engagement 

yaitu: 

a. Manajer yang baik dalam organisasi akan membuat karyawan merasa 

nyaman. 

b. Karyawan yang diapresiasi atasannya, sehingga mereka akan 

memberikan timbal balik yang berupa employee engagement. Kedua 

faktor tersebut merupakan faktor yang bisa mempengaruhi hubungan 

baik antara manajer dengan karyawan. 
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d. Tipe Karyawan berdasarkan tingkat Employee Engagement 

Terdapat 3 jenis karyawan berdasarkan tingkat engagement (Gallup 

Organization, 2004 dalam Lewiuci dan Mustamu, 2016) yaitu sebagai berikut: 

1.  Engaged 

Karyawan yang engaged (terikat) merupakan individu yang 

mempunyai karakter pembangun dalam sebuah organisasi. Kinerja yang 

baik dan maksimal akan senantiasa mereka tunjukkan dalam melakukan dan 

menyelesaikan setiap pekerjaan yang diamanahkan kepadanya. Karyawan 

dengan sifat engaged seperti ini akan selalu siap untuk mencurahkan 

kekuatan serta terus meningkatkan talenta mereka dengan maksimal guna 

mengembangkan organisasi. 

2. Not Engaged 

Berbeda dengan karyawan jenis engaged, individu dengan jenis ini 

lebih fokus pada tugas yang diberikan kepadanya dari pada mencapai 

maksud dari tujuan pekerjaan tersebut. Tipe ini hanya mengerjakan 

pekerjaan sesuai dengan jatah mereka serta sesuai dengan apa yang 

dibayarkan organisasi. Mereka juga selalu menunggu instruksi dari 

pimpinan serta tidak ada inisiatif sendiri untuk mengerjakan sesuatu yang 

bisa memgembangkan organisasi dan ketika bekerja mereka cenderung 

merasa tidak memiliki energi. 
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3. Actively Disengaged 

Karyawan dengan jenis ini merupakan individu tidak terikat. 

Ketidakpuasan dan Perasaan tidak senang akan senantiasa mereka tunjukan 

secara terbuka terhadap pekerjaan yang dilakukan. Mereka juga hanya akan 

melihat sisi negatif dalam berbagai kesempatan yang ada, dan secara 

konsisten akan menunjukkan sikap perlawanan. 

e. Manfaat Employee Engagement 

Manfaat employee engagement diungkapkan oleh Siddhanta dan Roy 

(2010) dalam (Ramadhan dan Simbiring, 2014) yang menyatakan bahwa employee 

engagement dapat memberikan kesuksesan bagi perusahaan melalui hal-hal yang 

berkaitan dengan produktivitas, kinerja karyawan, kehadiran dan retensi, 

keselamatan kerja, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, hingga profibilitas. 

B. PENURUNAN HIPOTESIS 

1) Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan 

Gaya kepemimpinan transformasional akan senantiasa menciptakan dan 

mengaktualisasikan kesadaran dari para pengikutnya dengan menyampaikan cita-

cita yang lebih tinggi dan nilai-nilai moral organisasi. Pemimpin yang 

transformasional bisa dilihat dari seberapa berpengaruh para pemimpin terhadap 

terhadap para pengikutnya. Tjahjono (2018) Dampak dari dimensi-dimensi 

kepemimpinan transformasional seperti perhatian seorang pemimpin terhadap 

karyawannya, yang bertujuan supaya karyawannya bisa memaksimalkan kinerja 

pekerjaannya serta mempunyai rasa percaya diri yang tinggi bahkan terbangun 

ikatan emosional dengan organisasi bukan hanya dengan atasannya saja. Para 
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pengikut pemimpin transformasional akan merasakan kepercayaan, kesetiaan, 

kekaguman, dan hormat kepada pemimpin tersebut, sehingga meraka akan 

termotivasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan optimal atau 

bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dari mereka. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan 

bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

Tabel. 2.1 

Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan 

No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

1  Rusliza 

Yahaya, 

Fawzy 

Ebrahim 

2016 Desain / metodologi / 

pendekatan - Ini 

adalah tinjauan 

literatur sistematis.  

 

Kepemimpinan 

transformasional memiliki 

dampak positif pada 

kinerja kerja karyawan 

dan komitmen organisasi. 

Gaya kepemimpinan 

transformasional 

ditemukan memiliki 

hubungan yang signifikan 

dan Hasilnya 

menunjukkan bahwa 

pemimpintransformasional 

cenderung mendapatkan 

komitmen dari bawahan 

2 Verda 

khan, 

Muhammad 

Haroon 

Hafeez, 

Syed Majid 

Hussain 

Rizvi, 

Amna  

2012 Penelitian ini 

tergolong kuantitatif 

dilakukan dengan 

memfokuskan call 

center khususnya dari 

sektor telekomunikasi 

yang beroperasi di 

Islamabad 280 

kuesioner  

Kepemimpinan 

transformasional lebih 

fleksibel meningkatkan 

kreativitas karyawan dan 

otonomi oleh karena itu 

kinerja karyawan 

meningkat. H4 juga 

didukung oleh data bahwa 

komitmen memediasi  
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No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

 Hasnain, 

Asma Mariam 

 didistribusikan dengan 

menggunakan stratified 

random sampling di 

mana 245 kuesioner 

digunakan. 

hubungan antara gaya 

kepemimpinan dan 

kinerja organisasi. 

3 Gang Wang, 

In-Sue Oh, 

Stephen H. 

Courtright, 

and Amy E. 

Colbert1 

2011 117 sampel independen 

atas 113 studi primer. 

Kepemimpinan 

transformasional 

berhubungan positif 

dengan individu 

karyawan 

4 Bano Fakhra 

Batool 

2013 Penelitian ini dilakukan 

dengan mengukur data yang 

dikumpulkan dari lima titik 

skala Likert. Metode survei 

kuantitatif diterapkan dan 

sampel 100 karyawan dari 

perbankan 

industri Pakistan. Teknik 

sampling acak digunakan 

untuk menjawab instrumen 

penelitian. Dan 

menggunakan Perangkat 

lunak SPSS.  

Analisis telah 

menunjukkan bahwa 

masing-masing karisma 

dan stimulasi intelektual / 

ciri-ciri pertimbangan 

individu gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

memberikan dampak 

positif pada kinerja 

karyawan dan mengarah 

ke komitmen yang kuat 

untuk organisasi mereka. 

5 Ahmad Mubarak, 

Susetyo 

Darmanto 

2016 Penelitian ini menggunakan 

model analisis jalur (path 

analysis) dengan 

menggunakan pendekatan 

model regresi linier 

berganda.  Dalam penelitian 

ini, yang menjadi populasi 

adalah seluruh pegawai 

kantor kecamatan 

Watukumpul  yang 

berjumlah kurang dari 140 

orang. 

Penelitian ini menyatakan 

bahwa ada pengaruh 

positif dari gaya 

kepemimpinan 

tranformasionalterhadap 

kinerja  pegawai dengan 

komitmen organisasi 

sebagai variabel 

intervening. Semakin baik 

gaya kepemimpinan 

transformasional di 

terapkan pada Kantor 

Kecamatan Watukumpul 

menyebabkan peningkatan 

pada komitmen pegawai 

pada organisasi, yang 

berdampak nyata pada 

peningkatan kinerjanya. 

6 Novitasari dan 

Satriyo  

(2016) Responden penelitian 

ini seluruh karyawan  

pengujian  hipotesis 

pertama menunjukkan 

gaya kepemimpinan 

transformasional   
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No Peneliti Tahun Teknik analisis data Hasil penelitian 

   sebesar  35 responden. 

Jenis data dalam 

penelitian ini adalah 

data  primer  dengan 

kuesioner. Teknik 

analisis penelitian ini 

adalah analisis regresi 

linier berganda. 

berpengaruh  

signifikan terhadap 

kinerja karyawan,  hal 

ini menunjukkan 

semakin tepat gaya 

kepemimpinan, maka  

kinerja karyawan juga 

akan meningkat 

8 Emil Ryan 

Subhi, Tri 

Yuniati 

2014 Sampel penelitian 

terdiri dari 60 orang 

staff karyawan PT 

Telkomsel Metro 

Surabaya dan dipilih 

melalui sensus 

sampling. Teknik 

pengujian data 

penelitian ini meliputi 

uji reliabilitas, uji 

validitas, serta uji 

Moderating 

RegreSSion Analysis 

untuk menguji variabel 

moderating dengan 

aplikasi SPSS 17.0. 

Hasil pengujian 

menunjukkan bahwa 

variabel gaya 

kepemimpinan 

transformasional 

berpengaruh positif 

dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada PT 

Telkomsel Metro 

Surabaya. 

9 Delphinia 

Proborini 

Pangestu, Roy 

Setiawan 

2016 Metode penelitian yang 

digunakan adalah 

kuantitatif dengan jenis 

kausal komperatif. 

Responden dalam 

penelitian ini adalah 

karyawan berjumlah 50 

orang. Teknik 

pengambilan sampel 

penelitian ini adalah 

sampel jenuh. Teknik 

pengumpulan data 

menggunakan kuisioner 

Kepemimpinan 

transformasional dan 

komitmen 

organisasional 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

10 Roy Johan 

Agung 

Tucunan, 

Wayan Gede  

2014 Penelitian ini 

mengambil sampel 

sebanyak 62 responden. 

Sedangkan teknik  

 kepemimpinan 

transformasional 

terhadap kinerja 

karyawan adalah 

sebesar 0,588 dengan 

signifikansi 0,000. Ini  
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Berdasarkan uraian kerangka berpikir dan hasil penelitian diatas maka akan 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H1: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

2) Pengaruh Manajemen Berkeadilan terhadap Kinerja Karyawan 

Manajemen berkeadilan merupakan persepsi dari semua aspek keadilan 

yakni keadilan distributif, keadilan prosedural, keadilan interpersonal, dan keadilan 

informasional. Tjahjono (2010) mengatakan bahwa nilai-nilai keadilan dalam 

pengambilan keputusan struktural yang bersifat formal manajerial itu sangat 

penting. Nilai-nilai keadilan menjadi sangat penting dalam setiap pengambilan 

keputusan. Seperti keputusan kompensasi, kenaikan jabatan/karir, penilaian 

kinerja, dan keputusan formal manajerial lainnya. 

Perlakuan manajer terhadap karyawan akan sangat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan, karena ketika karyawan merasa diperlakukan dengan adil dan 

merasa nyaman maka mereka akan melaksankan tugas-tugasnya dengan penuh 

tanggung jawab dan optimal. Karyawan yang mendapat perlakukan adil baik secara 

prosedural maupun kontribusi mereka dihargai, maka akan dipertukarkan dengan 

prilaku yang diinginkan organisasi yang tak lain adalah meningkatnya kinerja 

karyawan. 

No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

 Supartha, I 

Gede 

Riana3 

2016 analisis data yang 

digunakan adalah 

analisis deskriptif, 

analisis factor, dan 

analisis jalur (path 

analysis). 

berarti bahwa semakin kuat 

kepemimpinan 

transformasional maka 

kinerja karyawan akan 

semakin baik. 



24 
 

 
 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan 

bahwa manajemen berkeadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan.  

Tabel 2.2  

Manajemen Karir Berkeadilan terhadap Kinerja Karyawan 

 

No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

1  Rosita 

Kharisma 

Widiastuti 

2016 Populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh pegawai pada 

bagian keuangan di 

Universitas Negeri 

Yogyakarta, baik karyawan 

tetap maupun kontrak 

(outsorcing). Populasi dalam 

penelitian ini berjumlah 74 

pegawai. 

Keadilan 

Prosedural 

berpengaruh 

positif terhadap 

Kinerja Karyawan. 

2 Siti 

Hidayah & 

Haryani 

2013 Populasi di dalam penelitian 

ini adalah karyawan BMT 

Hudatama Semarang yang 

semuanya diambil sebagai 

responden yakni berjumlah 40 

orang. Data diperoleh melalui 

data primer dan data 

sekunder. Analisis data 

dilakukan dengan 

menggunakan analisis regresi 

linier berganda 

Keadilan 

distributif dan 

prosedural  

mempunyai 

pengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

BMT Hudatama 

Semarang 

3 Steviana 

Restianti, 

Suharnomo, 

Mudji 

Rahardjo 

2016 Data dikumpulkan melalui 

kuesioner yang diisi secara 

independen dari 265 

responden yang dipilih 

menggunakan metode sensus. 

Kemudian semua data yang 

terkumpul akan dianalisis 

dengan menggunakan alat 

analitik Structural Equation 

Modeling (SEM) dari 

perangkat lunak AMOS 

menunjukkan 

bahwa Persepsi 

Keadilan 

Kompensasi 

memiliki pengaruh 

positif yang 

signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan 

4 Suharyoko 2016 Dalam penelitian ini populasi 

yang dimaksud adalah para 

pegawai pada PMI Eks 

Karesidenan Surakarta  

Keadilan 

distributif, dan 

keadailan 

prosedural secara  
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No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

   sebanyak 277 dan 

pengambilan sampel 

menggunakan 

propotional random 

sampling 

signifikan 

berpengaruh positif 

pada kinerja pegawai. 

5 Johanes 

Tangka, 

Silvya 

Mandey, 

Victor P. K. 

Lengkong 

2017 Penelitian ini 

menggunakan metode 

kuantitatif asosiatif, 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

seluruh pegawai 

organik di Kantor Bank 

OCBC NISP Tbk 

Cabang Utama Piere 

Tendean Manado dan 

Cabang Pembantu 

Wenang berjumlah 30 

orang. Seluruh populasi 

dijadikan sampel dalam 

penelitian ini, sehingga 

penelitian ini 

menggunakan teknik 

sampling jenuh 

(sensus). 

Keadilan Organisasi, 

Disiplin Kerja dan 

Konflik Pekerjaan dan 

Keluarga berpengaruh 

signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan, 

baik secara simultan 

maupun secara parsial 

pada pegawai di Bank 

OCBC NISP Manado 

6 Fariba Rafei-

Dehkordi, 

Sardar 

Mohammadi, 

Mozafar 

Yektayar 

2013 Jenis penelitian ini 

adalah metode 

deskriptif korelasi. 

Penelitian ini terdiri 

dari manajer (74) dan 

ahli (76) di Departemen 

Olahraga dan Pemuda 

di Chahar Mahal va 

Bakhtiari bahwa karena 

sampel kecil (n = 150) 

semua dipilih oleh 

sensus. 

Keadilan organisasi 

akan meninkatkan 

komitmen, kepuasan 

dan kinerja karyawan. 

7 Syarifah 

Hanum Binti 

Ali 

2016 SPSS digunakan untuk 

menganalisis data. 

Populasi penelitian terdiri 

dari total 245 staf 

akademik, sedangkan 

sampel terdiri dari mereka 

yang menanggapi 

kuesioner, yang total 231 

responden 

keadilan organisasi 

yang memiliki 

pengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

intrinsik 
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No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

8 Sidra Shan, 

Hafiz 

Muhammad, 

Ishaq 

Maqsood, 

Ahmad 

Shaheen 

2014 Penelitian ini menguji sampel 

dari 15 perpustakaan 

universitas Islamabad, 

Pakistan. Data dikumpulkan 

melalui kuesioner dan 

dianalisis pada SPSS 

 

Menyimpulkan 

keadilan organisasi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

9 Abubakr 

Suliman, 

Majid Al 

Kathairi 

2013 Survei dilakukan dalam tiga 

organisasi pemerintah. 

Sampel terdiri dari 500 

karyawan penuh waktu. Data 

dikumpulkan melalui 

kuesioner yang dikelola 

sendiri dan dianalisis 

menggunakan SPSS. 

Temuan 

menunjukkan 

bahwa keadilan 

organisasi 

(prosedural, 

interaksional) 

secara positif dan 

signifikan 

berkorelasi dengan 

komitmen afektif 

dan berkelanjutan 

serta dengan 

kinerja pekerjaan. 

Selain itu, hasil 

dari bentuk 

statistik 

mendukung efek 

moderasi 

komitmen afektif 

dan berkelanjutan 

dari kinerja 

pekerjaan yang 

tinggi. 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir dan hasil penelitian diatas maka akan 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H2: Manajemen karir berkeadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 
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3) Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Employee 

Engagement 

Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang 

menginspirasi karyawannya yang dapat membuat karyawan lebih bersemangat 

dalam melaksanakan tugasnya dan membuat karyawan lebih mementingkan 

kepentingan organisasi daripada kepentingan sendiri. Employee engagement adalah 

perasaan mendalam yang dirasakan karyawan atas pekerjaannya. Jika karyawan 

sudah memiliki semangat dalam melaksankan pekerjaannya maka karyawan akan 

menikmati pekerjaannya sehingga membuat karyawan sulit memisahkan diri 

dengan pekerjaannya. 

Ketika seorang atasan memberikan motivasi yang menginspirasi para 

karyawannya dengan terlibat langsung dalam masalah yang terjadi didalam 

perusahaan itu sendiri dan memberikan kesempatan bagi para karyawannya untuk 

secara bersama sama mencari solusi atas masalah tersebut maka motivasi yang 

menginspirasi karyawannya ini akan membuat karyawan memiliki dedikasi yang 

tinggi terhadap pekerjaan dan perusahaannya karena rasa keterlibatan yang kuat 

terhadap pekerjaannya. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan 

bahwa kepemimpinan transformasional memiliki hubungan positif terhadap 

employee engagement.  
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Tabel 2.3 

Kepemimpinan Transformasional terhadap employee engagement. 

No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

1 Widjaja,  

D. C.,  

Binuko &  

Wibawati, L. 

2016 Penelitian ini melibatkan 30 

karyawan Artotel Surabaya. 

Teknik analisa data dalam 

penelitian ini adalah software 

smart PLS (Partial Least 

Square). 

Kepemimpinan 

transformaional 

berpengaruh  

positif terhadap  

employee  

engagement 

di Artotel Hotel  

Surabaya  

2 Endah 

Mujiasih,  

Ika Zenita 

Ratnaningsih  

 

2011  Pemimpin dapat 

diarahkan untuk 

menggunakan 

gaya 

kepemimpinan 

transformasional, 

karena gaya ini 

memiliki 

karakteristik 

khas yang 

diidentifikasi 

mampu 

menciptakan 

employee 

engagement, 

sehingga 

harapannya 

kinerja karyawan 

akan semakin 

meningkat dan 

tujuan organisasi 

dapat dicapai 

secara efektif dan 

efisien 

3 Asep 

Rukmana 

2014 Jumlah sampel pada penelitian 

ini sebanyak 170, penelitian 

ini dilakukan dengan 

menggunakan metode 

kuesioner. Analisis model 

pengukuran menggunakan 

analisis factor konfirmatori 

atau Confirmatory Factor 

Analysis (CFA) 

Kepemimpinan       

Transformasional       

dan Budaya 

Organisasi di 

BPJS 

Ketenagakerjaan 

secara signifikan 

berpengaruh 

terhadap employee 

engagement 
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No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

4 Datche, A.  

E., &  

Mukulu, E 

2015 Data survei yang dikumpulkan 

dari 252 pegawai negeri dari 

18 perusahaan negara yang 

berkinerja tinggi. Stratified 

random sampling digunakan 

untuk memilih responden. 

Data primer dikumpulkan 

menggunakan kuesioner 

terstruktur dan data dianalisis 

dengan bantuan SPSS versi 

22. 

Kepemimpinan  

transformasional  

berpengaruh  

positif terhadap  

employee  

engagement 

5 Rizkiani,  

W., &  

Nurnida, I. 

2016 metode penelitian kuantitatif 

melalui pendekatan analisis 

deskriptif dengan teknik   

pengambilan sampel 

menggunakan teknik sampling 

jenuh sebanyak 155 

responden. 

Kepemimpinan  

transformasional  

berpengaruh 

positif 

terhadap 

employee  

engagement di 

Divisi Produksi 

Ppb Bogor Pt. 

wijaya Karya 

Beton Tbk 

6 Handayani,  

N. P. 

2017 Metode penelitian ini adalah 

metode penelitian kuantitatif 

dan descriptive research.  

Sampel pada penelitian ini 

sebanyak 70 responden. 

Teknik pengambilan sampel 

menggunakan teknik 

purposive sampling 

Kepemimpinan  

transformasional  

berpengaruh 

positif 

terhadap 

employee  

engagement pada  

organisasi non-

profit area pulau 

jawa, sumatera,  

sulawesi dan 

bali. 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir dan hasil penelitian diatas maka akan 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

employee engagement. 
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4) Pengaruh Manajemen Karir Berkeadilan terhadap Employee Engagement 

Perlakuan manajer terhadap karyawan akan sangat mempengaruhi perilaku 

karyawan sebanding dengan perlakuan manajer baik secara interpersonal maupun 

organisatoris. Salah satu bentuk perlakuan manajer yang akan direspon karyawan 

untuk menentukan sikap dan perilaku adalah perlakuan yang dirasakan adil dalam 

membagi imbalan, menerapkan aturan dan hubungan interpersonal. Keadilan 

organisasi dalam ketiga bentuk tersebut akan berpengaruh terhadap keterikatan 

karyawan terhadap pekerjaan dan organisasi karyawan sebanding dengan perlakuan 

keadilan organisasi yang mereka rasakan.  

Pengaruh keadilan organisasional terhadap employee engagement dapat 

diketahui dalam perspektif the social exchange theory. Karyawan yang 

diperlakukan secara adil baik dari segi prosedural maupun kontribusi mereka 

dihargai, maka mereka akan memberikan timbal balik dengan perilaku yang 

diinginkan organisasi. Ketika sebuah organisasi memberikan dukungan penuh serta 

memperhatikan keberadaan dan kesejahteraan karyawan, maka akan menciptakan 

keterikatan karyawan semakin kuat, mereka akan memberikan dedikasi terbaik 

serta termotivasi untuk memberikan kinerja terbaik.  

Hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

menunjukkan bahwa manajemen berkeadilan atau keadilan organisasional 

memiliki hubungan positif terhadap employee engagement.  
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Tabel 2.4 

Manajemen Karir Berkeadilan terhadap Employee Engagement. 

No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

1 Meily 

Margaretha, 

T. Elisabeth 

Cintya 

Santosa 

2012 Penelitian ini menggunakan data 

primer dengan responden adalah 

staf pengajar tetap yang telah 

bekerja minimal 1 tahun 

Keadilan 

berpengaruh 

positif terhadap 

employee 

engagement  

2 Praptini 

Yulianti, 

Early 

Antarest 

Haryadi 

Puteri 

2016 Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif, Metode 

pengumpulan data menggunakan 

metode survei dengan cara 

pembagian kuesioner, Teknik 

sampling yang digunakan adalah 

metode sensus, Aplikasi yang 

digunakan dalam penelitian ini 

adalah Partial Least Square 

(PLS). 

Keadilan 

prosedural dan 

distributif 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

employee 

engagement 

3 Piyali Ghosh, 

Alka Rai and 

Apsha Sinha 

2014 Sebuah survei terhadap 210 

karyawan bank sektor publik di 

India 

 

Keadilan 

organisasi 

berpengaruh 

posititif dan 

signifikan 

terhadap work/ 

employee 

engagement 

4 Abdul Khaliq 

Alvi, 

Abdus Sattar 

Abbasi 

 

2012 Sektor perbankan dipilih untuk 

melakukan penelitian ini. 

Pengambilan sampel secara acak 

digunakan untuk memilih 312 

responden bank yang berlokasi 

di Lahore. Kuesioner struktur 

dirancang untuk mengumpulkan 

data. SPPS dan AMOS 

digunakan untuk analisis 

statistik termasuk regresi dan 

korelasi. 

Keadilan 

organisasi 

bepengaruh 

signifikan 

terhadap 

employee 

engagement 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir dan hasil penelitian diatas maka akan 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Manajemen Karir Berkeadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Employee Engagement 
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5) Pengaruh Employee Engagement terhadap kinerja karyawan 

Kinerja karyawan merupakan output yang dihasilkan karyawan baik dari 

kualitas maupun kuantitas sesuai kapabilitas karyawan dalam menyelesaikan 

pekerjaannya seperti standar kerja, target yang sudah ditentukan sebelumnya. 

Kinerja karyawan merupakan suatu output kerja yang dihasilkan seorang karyawan 

denga apa yang telah karyawan lakukan sesuai atau bahkan melampaui standar atau 

kriteria yang sudah dipatok perusahaan. Kinerja karyawan juga akan sangat 

dipengaruhi dengan adanya Rasa keterikatan karyawan atau employee engagement 

yang meliputi rasa antusiasme atau gairah serta komitmen yang membuat seseorang 

mampu menginvestasikan dan mengembangkan usahanya secara berkelanjutan 

sehingga dapat mendorong kesuksesan perusahaan dengan peningkatan kinerjanya 

secara optimal.  

 Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan 

bahwa employee engagement memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan.  

Tabel 2.5 

 Employee Engagement terhadap Kinerja Karyawan 

No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

1 Alam 

Setia 

Bakti 

2016 Penelitian ini bertujuan 

untuk memperoleh 

gambaran terkait budaya 

organisasi, employee 

engagement dan kinerja 

karyawan di PKBI Pusat 

Employee engagement 

berpengaruh positif dan 

signifikan sebagai 

variabel independen 

terhadap kinerja karyawan 

sebagai variabel 

dependen. 
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No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

2 Nabilah 

Ramadhan, 

Jafar 

Sembiring 

2014 Penelitian ini 

menggunakan metode  

deskriptif dan analsis  

jalur  (path analysis). 

Teknik sampling yang 

digunakan adalah 

sensus/total sampling 

dengan keseluruhan 

sample berjumlah 74 

orang karyawan HCC 

Telkom. 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

employee engagement 

berpengaruh  signifikan  

terhadap kinerja 

karyawan  dengan  total  

pengaruh  76.6%. 

3 Dharmendra 

Mehta, 

Naveen K. 

Mehta 

2013 Literature Review Dapat disimpulkan 

bahwa tingkat employee 

engagement yang tinggi 

dapat menyebabkan 

peningkatan komitmen 

karyawan & 

keterlibatan terhadap 

pekerjaan yang pada 

akhirnya kinerjanya 

akan semakin baik 

4 Padmakumar 

Ram, 

Gantasala V. 

Prabhakar 

2011 Sebuah sampel bola 

salju dari 310 

responden dari industri 

hotel Yordania 

diwawancarai 

menggunakan 

instrumen penelitian. 

Sampel terdiri dari 

karyawan dari 

berbagai tingkat 

manajemen. 

Peneilitian ini 

menyimpulkan bahwa 

employee engagement 

berpengaruh ositif 

terhadap kinerja 

karyawan 

5 Princes 

Grace 

Lewiuci, 

Ronny H. 

Mustamu 

2016 Penelitian dilakukan 

dengan menyebarkan 

kuesioner pada 80 

orang karyawan. 

Analisis data 

menggunakan analisa 

regresi linier berganda 

dengan alat uji SPSS. 

Penelitian ini 

memberikan 

kesimpulan bahwa 

employee engagement 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 

6 JeSSica 

Natalia, Elvin 

Rosiana 

2017 Teknik analisis data 

yang digunakan dalam 

penelitian ini 

menggunakan 

software Smart PLS   

Employee engagement  

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

kinerja karyawan 
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Berdasarkan uraian kerangka berpikir dan hasil penelitian diatas maka akan 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H5: Employee engagement berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

6) Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Karyawan 

yang melalui Employee Engagement sebagai variabel intervening 

Pemimpin bisa kategorikan sebagai pemimpin yang transformasional bisa 

dilihat dari seberepa bepengaruh para pemimpin terhadap terhadap para 

pengikutnya. Para pengikut pemimpin transformasional akan merasakan 

kepercayaan, kesetiaan, kekaguman, dan hormat kepada pemimpin tersebut, 

sehingga meraka akan termotivasi untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan optimal atau bahkan melebihi dari apa yang diharapkan dari mereka. Ketika 

ikatan emosional itu terbangun maka karyawan akan merasa nyaman sehingga akan 

tercipta rasa antusias dan loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaan dan organisasi. 

Secara logika employee engagement dapat memediasi hubungan antara 

kepemiminan transformasional terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa peneliti menunjukkan 

bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan melalui employee engagement sebagai variabel intervening.  
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Tabel 2.6 

Kepemimpinan Transformasional terhadap kinerja karyawan melalui employee 

engagement sebagai variabel intervening 

No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

1 Tiffany 

Novita 

Setjoadi, 

Lydia 

Christianti, 

Deborah 

C. Widjaja 

2016 Penelitian ini melibatkan 

34 karyawan restoran Steak 

Hut Surabaya. Jenis 

penelitian yang digunakan 

adalah kuantitatif kausal. 

Teknik pengolahan data 

dalam penelitian ini 

menggunakan Structural 

Equation Modeling – 

Partial Least Square (PLS) 

Transformational 

leadership  

secara langsung 

berpengaruh  

positif tidak signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Transformational 

leadership melalui  

employee engagement 

berpengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan di restoran 

Steak Hut Surabaya 

Berdasarkan uraian kerangka berpikir dan hasil penelitian diatas maka akan 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H6: Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan melalui employee engagement sebagai variabel intervening. 

7) Pengaruh Manajemen Karir Berkeadilan terhadap Kinerja Karyawan 

melalui Employee Engagemen sebagai variabel intervening 

Pada umumnya sebuah organisasi memberikan suport positif kepada 

karyawan dalam berbagai bentuk seperti gaji, perlakuan adil, hak bersuara, rasa 

hormat, memberi persetujuan, promosi, akses informasi serta dukungan lain yang 

bisa mensuport terlaksananya pekerjaan serta kesejahteraan bersama. Respon dari 

kari karyawan ketika menerima hal tersebut menjadikan karyawan mempunyai rasa 

bertanggung jawab sehingga mereka akan berkontribusi dan akan mendedikasikan 

kinerja terbaik mereka sebagai timbal balik atas perasaan diperhatikan serta 
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dihargai oleh organisasi. Hal tersebut juga akan menciptakan ikatan emosional 

antara karyawan dengan pekerjaan dan organisasi. Keterikatan karyawan dengan 

organisasi tidak cuma sebatas fisiknya saja yang hadir di tempat kerja akan tetapi 

kehadiran psikologis, mereka merasa punya tanggung jawab dalam tercapainya 

tujuan organisasi. Karyawan yang mempunyai ikatan emosional dengan organisasi 

maka akan bekerja ekstra diluar kontrak kerja, sehingga bisa dikatakan bahwa 

employee engagement dapat membantu organisasi mencapai keunggulan kompetitif 

karyawan, memandang aspek sumber daya manusia merupakan aset organisasi 

yang tidak bisa duplikasi kompetitor dan akan menjadi sangat berharga jika dikelola 

dengan benar.  

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ariarni dan Afrianty (2017), 

menunjukkan bahwa manajemen bekeadilan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan melalui employee engagement sebagai variabel 

intervening.  

Tabel 2.7 

Manajemen karir berkeadilan terhadap kinerja karyawan melalui employee 

engagement sebagai variabel intervening 

No  Peneliti  Tahun  Teknik analisis data  Hasil penelitian  

1 Nurmalia 

Ariarni 

Tri 

Wulida 

Afri 

Anty 

2017 Responden dalam 

penelitian ini adalah 62 

karyawan PT. Pos 

Indonesia Kota Madiun. 

Untuk menguji hipotesis 

menggunakan 

hierarchial regreSSion 

analysis dengan bantuan 

SPSS versi 21 

Employee engagement 

terbukti sebagai variabel 

mediasi pada  

pengaruh perceived 

organizational support 

terhadap kinerja 

karyawan di PT. Pos 

Indonesia Kota Madiun. 
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Berdasarkan uraian kerangka berpikir dan hasil penelitian diatas maka akan 

dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H7: Manajemen Berkeadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan melalui employee engagement sebagai variabel intervening. 

C. Model Penelitian  

Berdasarkan logika dan pemikiran dan penurunan hipotesis diatas maka dapat 

digambarkan model penelitian sebagai berikut: 

 

 

Gambar 2.1 Model Penelitian 

H1: Subhi dan Yuniati (2014), Tucunan dkk (2014), Nugroho dkk (2015), Mubarok dkk (2016), 

Pangestu dan Setiawa (2016), Novitasari dan Satriyo (2016), Yahaya dan Ebrahim (2016), Batool 

(2013), Khan dkk (2012) 

H2: Hidayah dan Haryani (2013), Suharyoko (2016), Restianti (2016), Widiastuti (2016), Tangka 

dkk (2017), Dehkordi (2013), Ali (2016), Shan dkk (2014), dan Suliman dan Al Kathairi (2013) 

H3: Mujiasih dan Ratnaningsih (2011), dan Rukmana (2014), Datche dan Mukulu (2015), Widjaja 

dkk (2016), Rizkiani dan Nurnida (2016), Handayani (2017) 

H4: Margaretha dan Santosa (2012), Yulianti dkk (2016), Ghosh dkk (2014), dan Alvi dan Abbasi 

(2012) 

H5: Bakti (2016), Ramadhan dan Sembiring (2014), Mehta dan Naveen K (2013), Ram dan 

Prabhakar (2011), Lewiuci dan Mustamu (2016), dan Natalia dan Rosiana (2017). 


