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ABSTRAK 

 

Asset paling berharga dalam organisasi ialah sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat dibutuhkan 

dalam suatu organisasi karna menjadi faktor keberhasilan suatu 

organisasi. Setiap organisasi akan selalu berusaha meningkatkan 

kinerja pegawai agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Pencapaian 

kinerja yang maksimal akan menggambarkan sejauh mana visi, misi, 

target maupun sasaran dari organisasi dapat terwujud yang 

keseluruhannya tertuang ke dalam strategic planning suatu organisasi. 

Termasuk organisasi pemerintah dimasa pandemi ini, sangat dituntut 

agar semua lembaga-lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, 

harus mampu mewujudkan kinerja yang baik. Salah satunya adalah 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Barat.  

Penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan metode 

analisis data menggunakan Path Analysis dengan tingkat signifikan 

sebesar 5%. Pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan 

melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi. Penyebaran kuesioner 

disebarkan secara langsung kepada 35 pegawai DPMPTSP Kabupaten 

Pesisir Barat. Data diolah dengan Program SPSS 26 dengan metode 

analisis data yang di gunakan adalah analisis statistik deskriptif, uji 

instrumen, uji asumsi klasik, uji analisis jalur (Path Analysis) dan uji 

hipotesis.  

Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel employee engagement 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi di era covid-19 pada DPMPTSP 

Kabupaten Pesisir Barat. Dan dalam pandangan ekonomi islam 

employee engagement dan komitmen organisasi pada pegawai 

DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat belum sepenuhnya sesuai dengan 

ajaran islam, hal ini dilihat berdasarkan data responden yang sebagian 

besar menyetui bahwa mereka akan meninggalkan DPMPTSP jika 

mengalami kemunduran.  

Kata kunci : Employee Engagement, Kinerja Karyawan, 

Komitmen organisasi 
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ABSTRACK 

 

The most valuable asset in an organization is human resources. 

Quality human resources are needed in an organization because they 

are a factor in the success of an organization. Every organization will 

always try to improve employee performance so that company goals 

can be achieved. Achievement of maximum performance will describe 

the extent to which the vision, mission, targets and objectives of the 

organization can be realized, all of which are contained in the 

strategic planning of an organization. Including government 

organizations during this pandemic, it is highly demanded that all 

government institutions, both central and regional, must be able to 

realize good performance. One of them is the Office of Investment and 

One Stop Integrated Services (DPMPTSP) Pesisir Barat Regency. 

This research uses quantitative descriptive with data analysis 

method using Path Analysis with a significant level of 5%. Data 

collection in this study was obtained through observation, 

questionnaires and documentation. Questionnaires were distributed 

directly to 35 DPMPTSP employees of Pesisir Barat Regency. The 

data was processed by SPSS 26 program with data analysis methods 

used were descriptive statistical analysis, instrument testing, classical 

assumption test, path analysis test and hypothesis testing.  

The results of the study show that the employee engagement 

variable has a significant effect on employee performance with 

organizational commitment as a moderating variable in the Covid-19 

era at DPMPTSP Pesisir Barat Regency. And in the view of Islamic 

economics, employee engagement and organizational commitment to 

DPMPTSP employees in Pesisir Barat Regency are not fully in 

accordance with Islamic teachings, this can be seen based on 

respondent data, most of whom agree that they will leave DPMPTSP 

if they experience a setback.  

Keywords: Employee Engagement, Employee Performance, 

Organizational Commitmen 
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MOTTO 

 

                           

                     

 

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami 

berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami 

beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa 

yang telah mereka kerjakan. 

(Q.S An-Nahl : 97) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Penegasan Judul  

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka 

perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari 

berbagai istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. 

Penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan 

terhadap penekanan judul dari beberapa istilah yang 

digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses 

penekanan terhadap pokok masalah yang akan dibahas.  

Skripsi ini berjudul Pengaruh Employee Engagement 

Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen 

Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Di Era Covid-19 

(Studi Kasus Pada Dinas Pmptsp Kab. Pesisir Barat). 

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul 

tersebut sebagai berikut : 

1. Pengaruh  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu : 

“Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang/benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan 

atau perbuatan seseorang”.
1
 

2. Employee Engagement 

Employee Engagement adalah keterikatan secara 

emosional dan psikologis karyawan terhadap pekerjaan 

dan organisasinya.
2
 

3. Kinerja Karyawan 

Kinerja Karyawan  Menurut Mangkunegara (2016) 

hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

                                                           
1 Noorsyah Adi Noer Ridha & Riyanto, “Pengaruh Penerimaan Pajak Bumi 

Dan Bangunan (Pbb) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) 

Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang.” Jurnal Ekonomi dan 

Manajemen STIE Dharma Negara, Vol. 4, (2019): 2540-8364  
2 Nurhayati & A Khoirul Anam, Manajemen Bisnis Di Era Pandemi Covid-

19 & New Normal, Semarang: Unissula Press, 2020. 
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sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.
3
 

4. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan salah satu kunci 

penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi untuk mencapai tujuannya.
4
 

Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud dari judul 

skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas tentang 

Pengaruh Employee Engagement Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai 

Variabel Moderasi Di Era Covid-19 (Studi Kasus Pada 

DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat). 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Adapun beberapa alasan yang menyebabkan penulis tertarik 

dan memilih judul tersebut yaitu:  

1. Secara Objektif 

Penelitian ini berfokus berdasarkan adanya employee 

engagement dan komitmen organisasi terdahap kinerja 

karyawan dalam suatu instansi pemerintahan. Keterlibatan 

pegawai dan komitmen sangat diperlukan dalam suatu 

instansi. Ketika pegawai bekerja tanpa adanya komitmen 

dan keterlibatan nya dalam instansi tersebut maka, 

pegawai akan bekerja setengah hati dan tidak akan 

mendapatkan hasil yang maksimal. Kedua variabel ini 

sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan 

dalam organisasi. 

2. Secara Subjektif 

a. Pokok bahasan ini relevan dengan disiplin ilmu yang 

penulis pelajari di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Islam Jurusan Manajemen Bisnis Syariah. 

                                                           
3 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia 

Perusahaan, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016, h,67 
4 Bayu Aktami, “Kontribusi kepuasan kerja dan iklim organisasi terhadap 

komitmen karyawan.” Laporan Penelitian, Universitas Gunadar, h.17 
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b. Kemudahan mengakses data dan informasi yang 

penulis butuhkan yang berkaitan dengan judul yang 

akan diteliti. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu instansi sangat dipengaruhi oleh kinerja 

pegawainya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu 

berusaha meningkatkan kinerja pegawai agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. Untuk memperoleh pegawai yang 

memiliki kinerja yang tinggi bagi organisasi tidaklah mudah 

karena dibutuhkan banyak sekali faktor-faktor yang perlu 

dikontribusikan oleh karyawan pada organisasi. Sukses 

tidaknya seorang pegawai dalam bekerja akan dapat diketahui 

apabila perusahaan yang bersangkutan menerapkan system 

penilaian kinerja. Kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa 

faktor baik yang berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri 

maupun yang yang berhubungan dengan lingkungan 

perusahaan suatu organisasi salah satunya adalah keterlibatan 

kerja (employee engagement).”  

Keterlibatan karyawan (employee engagement) selama 

pandemi Covid-19 perlu mendapatkan perhatian dari pihak 

manjemen organisasi, karena perbedaan jarak dan waktu 

menjadikan pegawai mungkin tidak berada dalam satu 

frekuensi yang sama dengan organisasi. Sementara disisi lain, 

dimasa krisis pandemi organisasi mendesak memerlukan 

pegawai dalam hal motivasi kerja dan komitmen kerjanya 

demi untuk menjaga produktifitas dan kinerja organisasi 

selama masa pandemi. Data penelitian sebelumnya 

menyebutkan keterlibatan karyawan masih relative rendah. 

Oleh karena itu organisasi dimasa pandemi ini harus bisa 

mempertahankan pegawai yang memiliki komitmen kuat dan 

mengarahkan peningkatan motivasi pegawai dengan 

mengoptimalkan komponen manajemen sumber daya 

manusia.
5
 

                                                           
5Nurhayati dan A Khoirul Anam, Manajemen Bisnis Di Era Pandemi 

Covid-19 & New Normal, (Semarang: Unissula Press, 2020) 
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Keterlibatan karyawan (employee engagement) sendiri 

merupakan sebuah konsep yang diyakini dapat meningkatkan 

kinerja pegawainya, karena (employee engagement) 

merupakan keadaan dimana anggota dari sebuah organisasi 

melaksanakan peran kerjanya, bekerja dan mengekspesikan 

dirinya secara fisik (energi yang dikeluarkan pegawai ketika 

melaksanakan pekerjaannya), kognitif (keinginan yang 

dimiliki pegawai mengenai organisasi, pemimpin dan kondisi 

kerja dalam organisasi) dan emosional (meliputi perasaan 

pegawai terhadap organisasi dan pemimpinnya) selama 

menunjukan kinerja mereka. Definisi lain dikemukakan oleh 

The Institute for Employment Studies yang menyatakan bahwa 

engagement sebagai sikap positif yang dianut karyawan 

terhadap organisasi dan nilai-nilai organisasi.  

Engaged employee merupakan kesadaran dalam kontek 

bisnis dan bekerja dengan rekan-rekan kerja untuk 

meningkatkan kinerja dalam pekerjaan yang bermanfaat bagi 

organisasi.
6
 Manfaat (employee engagement) diungkapkan 

oleh Siddhanta dan Roy yang menyertakan bahwa (employee 

engagement) dapat menciptakan kesuksesan bagi perusahaan 

melalui beberapa hal salah satunya berkaitan dengan kinerja 

karyawannya.
7
 Selain employee engagement, komitmen juga 

sangat diperlukan dalam suatu organisasi atau perusahaan 

untuk mencapai tujuan.  

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada 

penelitian-penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Muhammad Agus Hali (2019)
8
, Novela, dkk 

                                                           
6T. Elisabeth Cintya Santosa, “Memahami Dan Mendorong Terciptanya 

Employee Engagement Dalam Organisasi,” Jurnal Manajemen, Vol.11, No.2, Mei 

2012: 209 
7Jessica Natalia & Elvin Rosiana, “Analisa Pengaruh Employee 

Engagement Terhadap Kinerja Karyawan dan Turnover Intention di Hotel D‟Season 

Surabaya.” h. 100 
8 Muhammad Agus Hali, “Pengaruh Employee Engagement Terhadap 

Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi (Studi Pada Divisi Produksi PT. 

Indo Putra Harapan Sukses Makmur)”, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 7 Nomor 1, 

2019, h,228 
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(2020)
9
, penelitian didukung oleh, Albdour & Altarawneh 

(2014)
10

, Anitha (2014)
11

. Mereka memperoleh kesimpulan 

bahwa employee engagement, berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel mediasi.  

Selanjutnya penelitian tentang employee engagement 

terhadap kinerja karyawan, oleh beberapa penelitian terdahulu 

yaitu penelitian Bakker, Tims & Derks (2012)
12

, Nurbaity 

(2013)
13

, Schaufeli & Bakker (2004)
14

, berdasarkan hasil 

penelitian yaitu employee engagement berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Astuti & 

Khoirunnisa (2018)
15

, penelitian ini menjelaskan tentang 

hubungan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 

Temuan penelitian ini menyimpulkan ada hubungan positif 

antara komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Lolitha & 

Jhonson (2015), Sopiah (2008) mengatakan bahwa semakin 

tinggi komitmen organisasi maka akan berdampak pada 

                                                           
9 Novela Destha Kustya & Rini Nugraheni, “Analisis Pengaruh Work 

Engagement Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Komitmen 

Organisasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pusat Pdam Tirta 

Moedal Kota Semarang)”, Diponogoro Journal Of Management, Volume 9, Nomor2, 

tahun 2020,  
10 Ali Abbas Albdour & Ikhlas I Altarawneh, Employee Engagement and 

Organizational Commitment: Evidence from Jordan. International, Journal Of 

Business, 19 (2), 2014, hal: 193-212. 
11 Jagannathan Anitha, Determinants of Employee Engagement and Their 

Impact on Employee Performance. International, Journal of Productivityand 

Performance Management, Vol. 63 No. 3, 2014, hal: 308-323. 
12 Bakker, Tims & Derks, Proactive Perrsonality and Job Performance: The 

Role of Job Crafting and Work Engagement, Departement of Work & Organizational 

Psychology. Erasmus University Rotterdam, (2012), 65 (10) 1359 – 1378.   
13 Syifa Ulya, Nathan Hindarto, & Upik Nurbaity, “Keefektifan Model 

Pembelajaran Guided Inquiry Berbasis Think Pair Share (TPS) DALAM Peningkatan 

Pemahaman Konsep Fisika Kelas XI SMA”, Jurnal Pendidikan Fisika 
14 Wilmar B Schaufeli, & Arnold B Bakker, UWES - Utrecht Work 

Engagement Scale: Test Manual. Unpublished Manuscripy: Department of 

Psychology, Utrecht University, 2004. 
15 Efi Astuti & Rikha Muftia Khoirunnisa, “Pengaruh Employee 

Engagement,Komitmen Organisasi, Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap 

Kesiapan Untuk Berubah Pada Karyawan Universitas Ahmad Dahlan”, Jurnal Fokus 

8 (1), 47-66, 2018.  
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karyawan akan tetap tinggal (loyal) dalam organisasi dan akan 

selalu meningkatkan kinerjanya.
16

 

Perbedaan penelitian ini dengan yang penelitian 

sebelumnya yaitu penelitian ini memasukan variabel moderasi 

yang menjadikan hubungan antara variabel independen 

(employee engagement) terhadap variabel dependen (kinerja 

karyawan) menjadi hubungan langsung. Variabel yang 

dijadikan mediasi adalah komitmen organisasi, selain itu juga 

yang menjadi pembeda penelitian ini dari segi objek. Objek 

dalam penelitian ini yaitu di Krui Pesisir Barat, Lampung. 

Krui merupakan ibukota Kabupaten Pesisir Barat, dimana 

sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung 

Barat. Krui termasuk salah satu daerah yang mempunyai 

banyak keanekaragaman budaya dan kekayaan alam yang 

melimpah dan sudah seharusnya dikelola atau dikembangkan 

oleh masyarakat terutama oleh pemerintah kabupaten pesisir 

barat. Salah satu potensi kabupaten pesisir barat yang terkenal 

atau paling unggul yaitu potensi wisatanya meliputi, labuhan 

jukung krui, tanjung setia, pulau pisang, dan masih banyak 

lagi, sedangkan potensi alamya yaitu repong damar, kopi, dan 

ikan hasil laut. Untuk budaya dikabupaten pesisir barat masih 

terbilang kental dengan kepercayaan nenek monyang. 

Mayoritas wanita kabupaten pesisir barat memproduksi tapis 

benang emas dengan cara menjait atau menyulam dengan 

tangannya sendiri. Kain tapis adalah pakaian wanita suku 

lampung yang berbentuk kain sarung terbuat dari tenun 

benang kapas dengan motif atau hiasan bahan sugi, bahan 

emas atau benang perak dengan sistem sulam. Hasil dari tapis 

tersebut biasanya dipakai diacara  adat tertentu sepeti 

pernikahan, khitanan, atau acara lainnya. Kabupaten pesisir 

barat masih menjadi kota kecil dengan kemajuan yang kurang 

pesat dikarenakan infrastruktur dari pemerintah yang kurang 

memadai, sehingga pemerintah kabupaten pesisir barat 

harusnya mengutamakan pembangunan infrastruktur yang 

diperlukan terlebih dahulu didaerahnya guna meningkatkan 

                                                           
16 Sopiah. “Perilaku Organisasi”, (Yogyakarta: ANDI). 
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aksesbilitas dalam hal sarana dan prasarana, mengubah pola 

pikir masyarat yang masih rendah dalam persoalan pendidikan 

dan perekonomian serta pengembangan potensi alam yang 

melimpah. Dalam hal ini, kabupaten pesisir barat memerlukan 

lembaga yang bisa mengembangkan potensi daerahnya 

melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Barat menjadi sumber 

utama yang diharapkan pemerintah untuk memajukan pesisir 

barat. 

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan unsur pelaksanaan Urusan 

Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan 

terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah. Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui 

Sekretaris Daerah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Barat 

merupakan lembaga pemerintah dalam bidang 

penyelenggaraan pelayanan perizinan) yang beralamat di 

Jalan Jaya Wijaya No. 98 Kampung Jawa Kec. Pesisir 

Tengah, Krui Kab. Pesisir Barat 34874. Pegawai di  Kantor 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) yang berjumlah 36 orang yang terdiri dari kepala 

dinas, kepala bidang,  kepala sub-sub bagian dan staf PNS 

dituntut agar dapat bekerja dengan benar dan maksimal. 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Barat mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang 

penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu 

dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, 

keamanan dan transparasi.
17

 

Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Barat terpilih 

                                                           
17 Buku Juknis Petunjuk Singkat Online Single Submission (OSS), KRUI: 

DPMPTSP, 2019. 
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menjadi objek penelitian dalam pembuatan skripsi 

dikarenakan Kabupaten Pesisir Barat merupakan Kabupaten 

yang dikenal dengan sebutan 3T (Tertinggal, terdepan, dan 

tertular) yang artinya daerah tertinggal adalah daerah yang 

wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang 

dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Satu 

daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan 

kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, 

sarana prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesbilitas, 

dan karakteristik daerah.
18

 Sehingga Dinas PMPTSP hadir 

sebagai lembaga pemerintah yang diharapkan bisa 

mengembangkan Kabupaten Pesisir Barat menjadi Kabupaten 

yang Maju baik dari ekonomi, prasarana, Pendidikan maupun 

yang lainnya. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti 

kepada pegawai yang bekerja di kantor DPMPTSP, memang 

benar terdapat masalah-masalah yang dialami oleh pegawai 

dalam menjalankan pekerjaannya. Permasalahan tersebut 

biasanya dikarenakan komitmen pegawai seperti rendahnya 

loyalitas tingkat ketidakdisplinan jam kerja yang dilihat dari 

masih banyaknya pegawai yang mengobrol ketika jam kerja 

sedangkan pekerjaan mereka masih banyak yang belum 

terselesaikan yang berimplikasi langsung terhadap pencapaian 

tujuan organisasi. Rendahnya rasa ingin tetap tinggal di 

organisasi yang menjadi suatu keharusan yang diinginkan 

pegawai. Masih adanya pegawai yang belum memiliki 

komitmen yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab mereka karena sebagian pegawai cenderung 

bermalas-malasan dalam bekerja. 

Masalah yang terjadi di DPMPTSP Kab. Pesisir Barat 

dimana seharusnya pegawai yang dilibatkan dalam suatu 

pekerjaan sesuai dengan perintah tugas dari atasannya 

diharapkan seluruh pegawai ikut berpartisifasi secara aktif 

                                                           
18 Yetri dkk, “Literasi Keberagamaan Masyarakat Daerah 3t Di Kabupaten 

Pesisir Barat Serta Relevansinya Dengan Sikap Toleransi Terhadap Penganut Agama 

Minoritas,” Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 14, No. 2, Juli-Desember, 

2019. h.199 
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sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar dapat bekerja 

lebih berkomitmen serta meningkatkan kinerja. Tetapi pada 

kenyataannya, pegawai yang telah dilibatkan dalam suatu 

suatu pekerjaan cenderung pegawai tidak berkomitmen 

dengan kemampuan yang dimilikinya.
19

 

Wawancara yang dilakukan kepada Kepala Dinas, kepala 

bidang perizinan, kepala bidang data dan pengaduan, dan 

kepala bidan penanaman modal, serta beberapa pegawai. 

Berdasarkan hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa, 

penilaian pegawai itu sangat penting dilakukan karna pegawai 

dinilai lebih efektif jika bekerja memiliki komitmen dan 

tanggung jawab yang tinggi dalam bekerja. 

 

Tabel 1 

Penilaian Umum Pegawai DPMPTSP Kab. Pesisir 

Barat 

No Aspek Penilaian 

Jumlah Pegawai 

Sangat 

Tinggi 
Tinggi Cukup Rendah 

1 Mengutamakan 

Pekerjaan 
5 12 5 13 

2 Handal 

menyelesaikan 

pekerjaan 

6 10 9 10 

3 Fokus dalam 

bekerja 
10 10 9 6 

4 Bangga menjadi 

bagian DPMPTSP 

Kab. Pesisir Barat 

15 12 4 4 

5 Menghabiskan 

karir di 

DPMPTSP Kab. 

Pesisir Barat 

6 5 10 14 

6 Berat 

meninggalkan 

DPMPTSP Kab. 

Pesisir Barat 

3 10 10 12 

                                                           
19Sebastianus dkk, “Pengaruh Keterlibatan Kerja terhadap Kinerja dengan 

Pemediasi Komitmen Organisasional “, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana, 6.8 (2017) : 3103-3132. 
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7 Bertanggung 

jawab 
11 14 4 6 

8 Loyalitas dan 

keuletan dalam 

bekerja 

4 8 13 12 

9 Kejujuran, moral 

dan disiplin 
15 11 5 4 

10 Kemauan untuk 

maju 
4 6 12 13 

Sumber data : Laporan PenilaianUmum Pegawai 

DPMPTP Kabupaten Pesisir Barat (2021)  

Hasil wawancara Menunjukan bahwa penilaian umum 

pegawai DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat  15 orang 

pegawai bangga menjadi bagian dari DPMPTSP Kabupaten 

Pesisir Barat dan memiliki kejujuran, moral serta disiplin 

yang sanagt baik sekali, dan 14 orang pegawai yang memiliki 

komitmen untuk menghabiskan karir di DPMPTSP Kabupaten 

Pesisir Barat yang kurang. Penilaian ini dilakukan secara 

priodik per Triwulan (TW.I, TW.II, TW.III, dan TW.IV) 

didalam satu tahun anggaran berjalan (TA. 2021) dan kegiatan 

tersebut dilaksanakan rutinitas setiap tahunnya, dengan kata 

lain secara berulang dan dilaksanakan pengkajian pada 

kegiatan yang sudah terlaksana agar dapat dijadikan bahan 

evaluasi dan proyeksi kedepan.
20

   

Permasalahan muncul pada pegawai yang mempunyai 

komitmen yang rendah dapat membawa dampak negatif pada 

Kantor DPMPTSP seperti menurunnya produktivitas, kualitas 

kerja, kepuasan, tidak mengindahkan peraturan, dan absensi, 

sebaliknya adanya komitmen organisasi yang tinggi, pegawai 

akan melibatkan diri untuk menyelesaikan semua tugas dan 

tanggung jawab sempurna.
21

 Membangun komitmen 

organisasi menjadi lebih bermanfaat, karena dapat menjadikan 

organisasi sebagai tempat yang menyenangkan untuk bekerja. 

                                                           
20 Hasil Wawancara Dengan Kantor Dinas PMPTSP 15 September 2021 

pukul 09.30 Wib 
21 Ibid, Hasil Wawancara Dengan Kantor Dinas PMPTSP 15 September 

2021 pukul 09.30 Wib 



 
 

11 

Mereka lebih cenderung untuk menyelesaikan suatu 

pekerjaan jika atasan sudah meminta hasil pekerjaannya dan 

dikerjakan dalam keadaan sudah mendesak dan hasilnya yang 

kurang maksimal. Kurangnya komunikasi yang baik antara 

pegawai satu dengan yang lainnya dapat menimbulkan 

perbedaan pendapatan diantara para pegawai. Beberapa 

pegawai masih perlu untuk diperintah dalam mengejakan 

tugas-tugasnya padahal kegiatan tersebut merupakan suatu 

tugas rutin yang harus dilakukan dan belum tumbuhnya sikap 

proaktif di kalangan para pegawai. Masih lemahnya 

penerapan sanksi terhadap pegawai yang membuat masih 

banyak yang melakukan pelanggaran.
22

 Selain itu banyak 

pegawai yang meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja 

dengan berbagai macam alasan dan terkadang pegawai tidak 

kembali ke kantor saat urusan telah selesai. 

Pencapaian kinerja yang maksimal akan menggambarkan 

sejauh mana visi, misi, target maupun sasaran dari organisasi 

dapat terwujud yang keseluruhannya tertuang ke dalam 

strategic planning suatu organisasi. Termasuk organisasi 

pemerintah dimasa pandemi ini, sangat dituntut agar semua 

lembaga-lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, 

harus mampu mewujudkan kinerja yang baik. Salah satunya 

adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (DPMPTSP) merupakan salah satu instansi pemerintah 

yang betugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

dibidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan 

administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan 

secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integritas, 

sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan 

transparansi Kabupaten Pesisir Barat. 

Komitmen organisasi merefleksikan loyalitas karyawan 

pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota 

organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi 

                                                           
22 Ni Luh Putu Dina Widiarti dan A.A. Sagung Kartika Dewi, “Pengaruh 

Iklim Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Komitmen Organisasional Pada 

Dinas Pendapatan Provinsi Bali”, E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 5, No. 10 2016: 

6345-6372 
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dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. Saat ini 

nilai atau asset utama dalam sebuah instansi  adalah 

pegawainya. Semakin banyak pegawai yang mementingkan 

instansi maka semakin besar pula komitmen mereka terhadap 

instansi tersebut. Setiap orang yang bekerja diinstansi atau 

organisasi harus mempunyai komitmen yang kuat dalam 

bekerja, maka apabila pegawai tidak memiliki komitmen, 

suatu instansi akan sulit bahkan tidak bisa mencapai tujuan 

utamanya. Namun terkadang instansi banyak yang 

mengabaikan atau kurangnya perhatian komitmen terhadap 

para pegawainya yang mengakibatkan turunnya kinerja 

karyawan tersebut. 

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Fath ayat 

10, sebagai berikut: 

 

َّ ٌ ِ ٍ َّ إ ٚ َٕ ك َّ ان زِ ُع ِ بٚ ج  ُ ب ٚ  ً  َ ِ ٌ َّ إ ٕ ُع ِ بٚ ج  ُ ذَُّ ّللا  َّ ٚ  ٚ َِّ ق َّ ّللا  ْٕ  ف 

ىَّْ ِٓٚ ذِ ْٚ ۚ َّ أ   ٍَّْ  ً د َّ ف  ب َ ك   ً  َِ ئ دَُّ ف  كُ ُْ  ٚ َّ ٗ ه  َِّّ ع  ِس فْ  َ َّ ۚ  ٍَّْ ي   ٔ  

َّ ٗ ف  ْٔ ب أ   ً ِ ذ َّ ث بْ  َُّ ع  ّ ْٛ ه  َِّّ ّللا  َّ ع  ٛ ِ ج ْؤ ُ ٛ ا ف س  ًش ْج ب أ  ًً ٛ ِظ  ع 
 

“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu 

(Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia 

kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka 

barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia 

melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati 

janjinya kepada Allah maka Dia akan memberinya pahala 

yang besar.” 
23

 

 

Adapun maksud ayat tersebut antara lain yaitu siapapun 

yang telah berjanji harus menepati (komitmen) dan 

mendapatkan pahala yang besar, tetapi apabila ia mengingkari 

maka dia telah melanggar janji pada dirinya sendiri. 

Komitmen sangat penting untuk pegawai dalam suatu 

instansi alasannya dengan suatu komitmen pegawai menjadi 

lebih bertanggung jawab dan bekerja sepenuh hati tanpa ada 

                                                           
23 Al-Qur‟an surah Al-Fath ayat 10 
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tekanan. Dibandingkan pegawai yang tidak memiliki 

komitmen. Sehingga hasil yang diperoleh juga maksimal 

bahkan bisa melampaui target atau tujuan perusahaan. 

Organisasi punya kepentingan terhadap komitmen pegawai, 

karena tujuannya ditentukan oleh komitmen. Organisasi juga 

punya hak atas komitmen pegawai, karena sudah disepakati 

perjanjian (kontrak kerja). Namun organisasi punya kewajiban 

atas komitmen pegawai, yaitu mengembangkan. Mendukung 

artinya organisasi mengupayakan mengembangkan komitmen 

pegawai. Di antara upayanya adalah membuat kebijakan yang 

mengandung nilai-nilai dan norma, seperti kebijakan kerja 

yang berasaskan kerja sama. Di dalamnya mengajarkan arti 

kebersamaan dan persaudaraan, antara satu dengan yang lain 

saling mendukung dan menghargai. 

Menurut model Mayer dan Allen dalam Luthans, 

komitmen organisasi memiliki 3 dimensi yaitu komitmen 

afektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen normatif. 

Komitmen afektif yaitu keterikatan emosional karyawan, 

identifikasi, dan partisipasi dalam organisasi. Sedangkan 

komitmen berkelanjutan adalah komitmen berdasarkan 

kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari 

organisasi. Selanjutnya, komitmen normatif adalah perasaan 

wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena memang 

harus begitu (perasaan atau sugesti bahwa tindakan tersebut 

merupakan hal benar yang harus dilakukan).
24

 Berdasarkan 

permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pengaruh Employee Engagement 

Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen 

Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Diera Covid-19 ( 

Studi Kasus Pada DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat)”. 

 

 

                                                           
24 Efi Astuti & Rikha Muftia Khoirunnisa, “Pengaruh Employee 

Engagement, Komitmen Organisasi, Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap 

Kesiapan Untuk Berubah (Readiness For Change) Pada Karyawan Universitas 

Ahmad Dahlan,” Jurnal Fokus, Vol. 8, No. 1 Maret 2018 
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D. Identifikasi dan Bembatasan Masalah 

Agar pembahasan tidak menyimpang dari pokok 

permasalahan yang sebenarnya, dalam hal ini peneliti 

memberikan batasan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan 

identifikasi masalah, guna memperjelas arah dan objek 

penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka 

diperlukan pembatasan permasalahan yang akan di kaji dalam 

penelitian ini. Pembatasan masalah dibuat dikarenakan 

luasnya permasalahan dan banyaknya faktor yang 

mempengaruhi permasalahan yang di teliti. Sehingga 

penelitian ini di fokuskan pada Pengaruh Employee 

Engagement Terhadap Kinerja Karyawan Dengan 

Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi Diera 

Covid-19 ( Studi Kasus Pada DPMPTSP Kabupaten 

Pesisir Barat) yang beralamat di Jalan Jaya Wijaya No. 98 

Kampung Jawa Kec. Pesisir Tengah, Krui Kab. Pesisir Barat 

34874. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang hanya 

berkaitan dengan variabel yaitu employee engagement, kinerja 

karyawan dan komitmen organisasi. 

 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi 

pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut:  

1. Apakah terdapat pengaruh employee engagement terhadap 

kinerja karyawan pada DPMPTSP Kabupaten Pesisir 

Barat? 

2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan pada DPMPTSP Kabupaten Pesisir 

Barat? 

3. Apakah terdapat pengaruh employee engagement terhadap 

komitmen organisasi pada DPMPTSP Kabupaten Pesisir 

Barat? 

4. Apakah employee engagement berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai 
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variabel moderasi pada DPMPTSP Kabupaten Pesisir 

Barat? 

 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dengan perumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh employee engagement 

terhadap kinerja karyawan pada DPMPTSP Kabupaten 

Pesisir Barat. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan pada DPMPTSP Kabupaten 

Pesisir Barat. 

3. Untuk mengetahui pengaruh employee engagement 

terhadap komitmen organisasi pada DPMPTSP 

Kabupaten Pesisir Barat. 

4. Untuk mengetahui employee engagement berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasi 

sebagai variabel moderasi pada DPMPTSP Kabupaten 

Pesisir Barat. 

  

G. Manfaat Penelitian  

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat 

memberikan manfaat untuk berbagai pihak, bukan hanya 

bermanfaat bagi penulis melainkan juga bermanfaat bagi 

pembaca. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini : 

1. Manfaat Teoritis 

Yaitu dapat dijadikan literatur oleh penelitian-

penelitian terbaru yang sejenis dengan penelitian ini dan 

dapat menumbuhkan jiwa komitmen saat bekerja 

diperusahaan atau instansi sehingga bisa membuat kerja 

sama yang semakin kuat antara instansi dan pegawai. 

2. Manfaat Praktis 

Selain dilihat dari segi teoritis penelitian ini juga dapat 

berguna : 

1) Bagi Pengelola DPMPTSP Kabupaten Pesisir Barat 
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Semoga penelitian ini bermanfaat dalam 

memberikan pertimbangan dan kebijakan-kebijakan 

yang dapat digunakan dalam meningkatkan kinerja 

karyawan DPMPTSP. 

2) Bagi Penulis 

Sarana untuk melatih dan mengembangkan 

kemampuan berpikir ilmiah, sistematis, dan 

kemampuan untuk menuliskannya kedalam bentuk 

karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori ekonomi 

islam. 

3) Pihak Akademik 

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan 

dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian 

selanjutrnya. 

 

H. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data 

yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis 

mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

pengarun employee engagement terhadap kinerja karyawan 

dengan komitmen oorganisasi sebagai variabel moderasi. 

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai 

acuan dalam penelitian ini, yaitu: 

 

Tabel 1.1 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Alat 

Analisis 

Hasil 

Penelitian 

Ahmad 

Shalahuddin 

Pengaruh 

Kompetensi, 

Komitmen 

Organsisasional 

dan Employee 

Engagement 

Terhadap 

Regresi 

linier 

berganda 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

variabel 

Kompetensi, 

Komitmen 

Organsisasional 

dan Employee 
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Kinerja Pegawai 

PDAM Tirta 

Khatulistiwa 

Pontianak 

Engagement 

berpengaruh 

terhadap 

Kinerja 

Pegawai PDAM 

Tirta 

Khatulistiwa 

Pontianak 

Nabilah 

Ramadhan& 

Jafar 

Sembiring 

Pengaruh 

Employee 

Engagement 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan Di 

Human Capital 

Center PT. 

Telekomunikasi 

Indonesia, TBK 

Path 

Analysis 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

variabel 

Employee 

Engagement 

berpengaruh 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Muhammad 

Agus Hali 

Pengaruh 

Employee 

Engagement 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Melalui 

Komitmen 

Organisasi 

(Studi Pada 

Divisi Produksi 

PT. Indo Putra 

Harapan Sukses 

Makmur) 

SEM 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

variabel 

Employee 

engagement 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Komitmen 

organisasi 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Employee 

engagement 

berpengaruh 

positif dan 
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signifikan 

terhadap 

komitmen 

organisasi. 

Komitmen 

organisasi tidak 

mampu 

memediasi 

pengaruh 

employee 

engagement 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

karyawan 

produksi PT. 

Indo Putra 

Harapan Sukses 

Makmur. 

Shindie 

Aulia 

Joushan, 

Muhammad 

Syamsun, & 

Lindawati 

Kartika  

Pengaruh 

Budaya 

Organisasi dan 

Employee 

Engagement 

terhadap Kinerja 

Karyawan pada 

PT PLN 

(Persero) Area 

Bekasi 

SEM 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

variabel Budaya 

Organisasi dan 

Employee 

Engagement 

berpengaruh 

terhadap 

Kinerja 

Karyawan pada 

PT PLN 

(Persero) Area 

Bekasi 

Leny 

Novianti & 

Hendra 

Gunawan 

Pengaruh Etika 

Kerja Islam Dan 

Etika Bisnis 

Terhadap 

Komitmen 

Organisasi 

Dengan 

Analisis 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

variabel bahwa 

secara umum 

etika kerja kerja 

Islam dan etika 

bisnis 
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Komitmen 

Profesi Sebagai 

Variabel 

Intervening 

berpengaruh 

positif terhadap 

komitmen 

profesinya. 

Demikian juga 

halnya dengan 

pengaruh antara 

etika kerja 

Islam dan etika 

bisnis terhadap 

komitmen 

organisasi 

melalui 

komitmen 

profesi 

menunjukkan 

adanya 

pengaruh positif 

signifikansi. 

Andrian 

Noviardy & 

Sabeli Aliya 

Pengaruh 

Employee 

Engagement dan 

Komitmen 

Organisasi 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan di 

Bidang 

Perkebunan 

Kelapa Sawit 

(Studi Empiris 

Pada PT. 

Suryabumi 

Agrolanggeng, 

Sumatera 

Selatan) 

Analisis 

Linier 

Berganda 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

variabel 

employee 

engagement dan 

komitmen 

organisasi 

secara simultan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

PT. Suryabumi 

Agrolanggeng. 

Novela 

Destha 

Kustya & 

Analisis 

Pengaruh Work 

Engagement Dan 

SEM 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

variabel Work 



 
 
20 

Rini 

Nugraheni 

Kepemimpinan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Melalui 

Komitmen 

Organisasional 

Sebagai Variabel 

Intervening 

(Studi Pada 

Kantor Pusat 

Pdam Tirta 

Moedal Kota 

Semarang) 

Engagement 

Dan 

Kepemimpinan 

organisasi 

secara simultan 

memiliki 

pengaruh 

signifikan 

Terhadap 

Kinerja 

Karyawan 

Melalui 

Komitmen 

Organisasional 

Sebagai 

Variabel 

Intervening 

(Studi Pada 

Kantor Pusat 

Pdam Tirta 

Moedal Kota 

Semarang) 

Nurul 

Indayati 

Armanu 

Thoyib & 

Rofiaty 

Pengaruh 

Keterlibatan 

Karyawan, 

Budaya 

Organisasi, dan 

Gaya 

Kepemimpinan 

terhadap 

Komitmen 

Organisasional 

dalam 

Meningkatkan 

Kinerja 

Karyawan (Studi 

pada Universitas 

Brawijaya) 

SEM 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

bahwa ada 

pengaruh yang 

positif 

signifikant 

antara 

keterlibatan 

karyawan, 

budaya 

organisasi dan 

gaya 

kepemimpinan 

terhadap 

komitmen 

organisasional, 

selain itu ada 
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pengaruh yang 

positif 

signifikant 

antara 

keterlibatan 

karyawan, 

budaya 

organisasi, gaya 

kepemimpinan, 

dan komitmen 

organisasional 

terhadap kinerja 

karyawan. 

Yogi 

Sailindra, 

Ema 

Yudhiani & 

Dwi 

Despina 

Hubungan antara 

Employee 

Engagement dan 

Komitmet 

Organisasi pada 

Karyawan PT. X 

Kuantitatif 

Korelasional 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

H0 ditolak dan 

Ha diterima 

yang berarti ada 

hubungan yang 

positif antara 

employee 

engagement 

dengan 

komitmen 

organisasi pada 

karyawan PT.X. 

Dengan 

demikian dapat 

dinyatakan 

bahwa hipotesis 

yang diajukan 

terbukti 

diterima. 

Dahnia 

Fahrani, 

Naning 

Aranti 

Wessiani, & 

Analisis 

Komitmen 

Organisasi Dan 

Employee 

Engagement 

SEM 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

variabel 

Karakteristik 

Individu 
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Budi 

Santosa 

Pada PT. Semen 

Gresik 

(PERSERO) 

TBK 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

dan Komitmen 

Organisasi , 

variabel Stres 

Kerja 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan 

Kerja, akan 

tetapi tidak 

signifikan 

terhadap 

variabel 

Komitmen 

Organisasi. 

Sedangkan 

variabel Iklim 

Organisasi tidak 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap 

Kepuasan Kerja 

dan Komitmen 

Organisasi. 

Yudi Nur 

Supriadi, 

Dudi 

Imanuddin, 

&Zenal 

Mutaqin 

Peran Religio 

Transformational 

Leadership Dan 

Komitmen 

Organisasi Dan 

Bagaimana 

Meningkatkan 

Kinerja 

Karyawan 

Melalui Mediasi 

Sharia 

SEM 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

perlunya 

penguatan yang 

mendalam 

mengenai 

Implikasi 

manajerial 

menunjukkan 

perlunya peran 

religio 
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Engagement transformational 

leadership, 

komitmen 

organisasi dan 

sharia 

engagement 

yang dapat 

meningkatkan 

kinerja 

karyawan, 

penguatan yang 

mendalam dan 

integrasi peran 

religio 

transformational 

leadership, 

komitmen 

organisasi dan 

sharia 

engagement  

Ahmad 

Shalahuddin 

Pengaruh 

Kepemimpinan 

Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap 

Komitmen 

Organisasional 

Dan Kinerja 

Karyawan PT. 

Sumber Djantin 

Di Kalimantan 

Barat” 

SEM 

Hasil penelitian 

ini menunjukan 

  Sumber data : Data diolah oleh penulis (2021) 

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa terdapat beberapa 

penelitian terdahulu yang mengkaji tentang Employee 

Engagement dan Komitmen Organisasi yaitu : 

1. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Shalahuddin (Universitas 

Tanjungpura, Indonesia ), pada tahun 2018, “Pengaruh 

Kompetensi, Komitmen Organisasional dan Employee 
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Engagement Terhadap Kinerja Pegawai PDAM Tirta 

Khatulistiwa Pontianak”. Alat analisis dalam penelitian 

ini menggunakan alat analisis Regresi linier berganda.
 25

 

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh
 

Ahmad Shalahuddin
 

meneliti 

variabel kompetensi, komitmen organisasional, employee 

engagement, kinerja pegawai dengan menggunakan alat 

analisis Regresi linier berganda, sedangkan penulis hanya 

menggunakan variabel  employee engagement, komitmen 

organsi, dan kinerja karyawan dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi, dan menggunakan 

alat analisis yaitu analisis jalur (path analysis). 

 

2. Jurnal yang ditulis oleh oleh Nabilah Ramadhan& Jafar 

Sembiring (Universitas Telkom, Indonesia), pada april 

2014,  “Pengaruh Employee Engagement Terhadap 

Kinerja Karyawan Di Human Capital Center PT. 

Telekomunikasi Indonesia, TBK”. Alat analisis dalam 

penelitian ini menggunakan alat analisis
 

jalur (path 

analysis).
26

  

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Nabilah Ramadhan& Jafar 

Sembiring meneliti variabel Employee Engagement dan 

kinerja karyawan dengsn menggunakan alat analisis yaitu 

analisis jalur (path analysis), sedangkan penulis 

menambahan variabel komitmen organisasi sebagai 

variabel moderasi, dan menggunakan alat analisis yaitu 

analisis jalur (path analysis). 

 

                                                           
25 Ahmad Shalahuddin, “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasional 

dan Employee Engagement Terhadap Kinerja Pegawai PDAM Tirta Khatulistiwa 

Pontianak”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 7, No. 3, (2018):  202-

214 
26 Nabilah Ramadhan & Jafar Sembiring, “Pengaruh Employee Engagement 

Terhadap Kinerja Karyawan Di Human Capital Center PT. Telekomunikasi Indonesia, 

TBK”,  Jurnal Manajemen Indonesia, Vol. 14 - No. 1 April 2014 
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3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Agus Hali 

(Universitas Negeri Surabaya, Indonesia), pada 

tahun2019, “Pengaruh Employee Engagement Terhadap 

Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi (Studi 

Pada Divisi Produksi PT. Indo Putra Harapan Sukses 

Makmur)”. Alat analisis dalam penelitian ini 

menggunakan menggunakan SEM (Structural Equation 

Modeling).
27

 

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh
 

Ahmad Shalahuddin
 

meneliti 

variabel yang sama dengan penulis yaitu employee 

engagement, komitmen organisasi dan kinerja karyawan 

dengan menggunakan alat analisis SEM (Structural 

Equation Modeling), sedangkan penulis meneliti 

komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, dan 

menggunakan alat analisis yaitu analisis jalur (path 

analysis). 

 

4. Jurnal yang ditulis oleh Shindie Aulia Joushan, 

Muhammad Syamsun, & Lindawati Kartika (Institut 

Pertanian Bogor), pada November 2015, “Pengaruh 

Budaya Organisasi dan Employee Engagement terhadap 

Kinerja Karyawan pada PT PLN (Persero) Area Bekasi”. 

Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan 

menggunakan SEM (Structural Equation Modeling).
28

  

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Shindie Aulia Joushan, 

Muhammad Syamsun, & Lindawati Kartika meneliti 

variabel budaya organisasi, employee engagement, dan 

kinerja karyawan, menggunakan alat analisis SEM 

                                                           
27 Muhammad Agus Hali, “Pengaruh Employee Engagement Terhadap 

Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi (Studi Pada Divisi Produksi PT. 

Indo Putra Harapan Sukses Makmur)”, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 7 Nomor 1, 

2019, h,228 
28 Shindie Aulia Joushan, Muhammad Syamsun, & Lindawati Kartika, 

“Pengaruh Budaya Organisasi dan Employee Engagement terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT PLN (Persero) Area Bekasi,” Jurnal Aplikasi Manajemen, Vol.13, No. 4 

(2015): 702. 
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(Structural Equation Modeling), komitmen organisasi, 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi 

dan menggunakan alat analisis yaitu analisis jalur (path 

analysis). 

 

5. Jurnal yang ditulis oleh Leny Novianti & Hendra 

Gunawan (Universitas Islam Bandung), pada agustus 

2010, “Pengaruh Etika Kerja Islam Dan Etika Bisnis 

Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Komitmen 

Profesi Sebagai Variabel Intervening”. Alat analisis dalam 

penelitian ini menggunakanan alisis regresi linier 

berganda.
29

  

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Leny Novianti & Hendra 

Gunawan msnsliti variabel Etika Kerja Islam, Etika 

Bisnis, Komitmen Organisasi Dengan Komitmen Profesi 

Sebagai Variabel Intervening, dengan menggunakan alat 

analisis Regresi linier berganda, sedangkan penulis hanya 

menggunakan variabel  employee engagement, komitmen 

organsi, dan kinerja karyawan dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi, dan menggunakan 

alat analisis yaitu analisis jalur (path analysis). 

 

6. Jurnal yang ditulis oleh Andrian Noviardy & Sabeli Aliya 

(Universitas”Bina Darma, Indonesia), pada Desember 

2020, “Pengaruh Employee Engagement dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Bidang 

Perkebunan Kelapa Sawit (Studi Empiris Pada PT. 

Suryabumi Agrolanggeng, Sumatera Selatan)”. Alat 

analisis dalam penelitian ini menggunakanan alisis regresi 

linier berganda.
30

 

                                                           
29 Leny Novianti & Hendra Gunawan, “Pengaruh Etika Kerja Islam Dan 

Etika Bisnis Terhadap Komitmen Organisasi Dengan Komitmen Profesi Sebagai 

Variabel Intervening”, Jurnal Manajemen Teori dan Terapan, Tahun 3, No. 2, 

Agustus 2010, h,170 
30 Andrian Noviardy & Sabeli Aliya, “Pengaruh Employee Engagement dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan di Bidang Perkebunan Kelapa 
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Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Andrian Noviardy & Sabeli Aliya 

meneliti Variabel yang sama dengan penulis yaitu, 

employee engagement, komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan dengan menggunkan alat analisis regresi liner 

berganda, sedangkan penulis meneliti komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi dan menggunakan 

alat analisis yaitu analisis jalur (path analysis). 

 

7. Jurnal yang ditulis Novela Destha Kustya & Rini 

Nugraheni (Universitas Diponegoro, Malang, Indonesia), 

pada tahun 2020, “Analisis Pengaruh Work Engagement 

Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Intervening 

(Studi Pada Kantor Pusat Pdam Tirta Moedal Kota 

Semarang)”. Alat analisis dalam penelitian ini 

menggunakanan SEM (Structural Equation Modeling).
31

 

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Novela Destha Kustya & Rini 

Nugraheni meneliti variabel Work Engagement, 

Kepemimpinan, Kinerja Karyawan Melalui Komitmen 

Organisasional Sebagai Variabel Intervening, sedangkan 

penulis meneliti komitmen organisasi sebagai variabel 

moderasi dan menggunakan alat analisis yaitu analisis 

jalur (path analysis). 

 

8. Jurnal yang ditulis Nurul Indayati Armanu Thoyib & 

Rofiaty (Universitas Brawijaya, Indonesia), pada juni 

2012, “Pengaruh Keterlibatan Karyawan, Budaya 

Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen 

                                                                                                                             
Sawit (Studi Empiris Pada PT. Suryabumi Agrolanggeng, Sumatera Selatan)”, 

Journal Management, Business, and Accounting, Vol. 19, No. 3, Desember 2020, 

h,258 
31 Novela Destha Kustya & Rini Nugraheni, “Analisis Pengaruh Work 

Engagement Dan Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Komitmen 

Organisasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Kantor Pusat Pdam Tirta 

Moedal Kota Semarang)”, Diponogoro Journal Of Management, Volume 9, Nomor2, 

tahun 2020, h,1 
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Organisasional dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan 

(Studi pada Universitas Brawijaya)”. Alat analisis dalam 

penelitian ini menggunakan SEM (Structural Equation 

Modeling).
32

   

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Nurul Indayati Armanu Thoyib & 

Rofiaty meneliti Variabel keterlibatan karyawan, budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, komitmen 

organisasional, kinerja karyawan dengan menggunakan 

alat analisis SEM (Structural Equation Modeling), 

sedangkan penulis meneliti variabel employee 

engagement, kinerja karyawan, dan komitmen organisasi, 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi 

dan menggunakan alat analisis yaitu analisis jalur (path 

analysis). 

 

9. Jurnal yang ditulis oleh Yogi Sailindra, Ema Yudhiani & 

Dwi Despina (Universitas Islam NegeriRaden Fatah 

Palembang), pada maret 2021, “Hubungan antara 

Employee Engagement dan Komitmen Organisasi pada 

Karyawan PT. X”. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kuantitatif korelasional.
33

  

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Yogi Sailindra, Ema Yudhiani & 

Dwi Despina meneliti Variabel employee engagement dan 

komitmen organisasi dengan menggunakan pendekatan 

kuantitatif korelasional, sedangkan penulis menambahkan 

satu variabel yaitu kinerja karyawan dengan komitmen 

organisasi sebagai variabel moderasi dan menggunakan 

alat analisis yaitu analisis jalur (path analysis). 
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Brawijaya)”, Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 10, Nomor 2  Juni 2012, h,344 
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10. Jurnal yang ditulis oleh Dahnia Fahrani, Naning Aranti 

Wessiani, & Budi Santosa (Institut Teknologi Sepuluh 

Nopember (ITS) Surabaya), pada juni 2016, “Analisis 

Komitmen Organisasi Dan Employee Engagement Pada 

PT. Semen Gresik (PERSERO) TBK.” Alat analisis yang 

digunakan adalah Struktural Equation Modeling (SEM).
34

  

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Dahnia Fahrani, Naning Aranti 

Wessiani, & Budi Santosa meneliti variabel employee 

engagement dan komitmen organisasi dengan 

menggunakan alat analisis yang digunakan adalah 

Struktural Equation Modeling (SEM), sedangkan penulis 

menambahkan satu variabel yaitu kinerja karyawan 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi 

dan menggunakan alat analisis yaitu analisis jalur (path 

analysis). 

 

11. Jurnal yang ditulis oleh Yudi Nur Supriadi, Dudi 

Imanuddin, &Zenal Mutaqin (Universitas Bina Bangsa, 

Indonesia), pada januari 2021, “Peran Religio 

Transformational Leadership Dan Komitmen Organisasi 

Dan Bagaimana Meningkatkan Kinerja Karyawan Melalui 

Mediasi Sharia Engagement”. Alat analisis yang 

digunakan adalah Struktural Equation Modeling (SEM).
35

   

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Yudi Nur Supriadi, Dudi 

Imanuddin, &Zenal Mutaqin meneliti variabel religio 

transformational leadership, komitmen organisasi,  kinerja 

karyawan, dan Sharia Engagement  sebagai variabel 
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moderasi, dengan menggunakan alat analisis yang 

digunakan adalah Struktural Equation Modeling (SEM), 

sedangkan penulis meneliti variabel employee 

engagement, kinerja karyawan, dan komitmen organisasi, 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi 

dan menggunakan alat analisis yaitu analisis jalur (path 

analysis). 

 

12. Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Shalahuddin (Universitas 

Tanjungpura Pontianak, Indonesia), pada april 2013, 

“Pengaruh Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Komitmen Organisasional Dan Kinerja 

Karyawan PT. Sumber Djantin Di Kalimantan Barat” Alat 

analisis yang digunakan adalah Struktural Equation 

Modeling (SEM).
36

  

Berdasarkan uraian diatas ditarik kesimpulan bahwa 

jurnal yang ditulis oleh Ahmad Shalahuddin meneliti 

variabel kepemimpinan, lingkungan kerja, komitmen 

organisasi dan kinerja karyawan, dengan menggunakan 

alat analisis yang digunakan adalah Struktural Equation 

Modeling (SEM), sedangkan penulis meneliti variabel 

employee engagement, kinerja karyawan, dan komitmen 

organisasi, dengan komitmen organisasi sebagai variabel 

moderasi dan menggunakan alat analisis yaitu analisiis 

jalur/path analisys.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

A. Teori yang digunakan 

1. Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) 

a. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia merupakan 

istilah modern untuk yang secara tradisional mengacu 

kepada manajemen personalia, yakni perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, 

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian 

karyawan dengan maksud terwujudnya tujuan 

perusahaan, individu, karyawan, dan masyarakat. 

Bagaimanapun juga, beberapa ahli yakin bahwa 

manajemen sumber daya manusia agak berbeda 

dengan manajemen personalia yang tradisional. 

Adapun pengertian manajemen sumber daya manusia 

menurut beberapa ahli, di antaranya:  

a. Menurut Hall T. Douglas dan Goodale G. James 

(1986: 6) bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah the prosess through which 

optimal fit is achieved  among the employee, job, 

organization, and environment so that employess 

reach their desired level of satisfaction and 

performance and the organization meets it‟s 

goals” (manajemen sumber daya manusia adalah 

suatu proses melalui mana kesesuaian optimal 

yang diperoleh di antara pegawai, pekerjaan 

organisasi dan lingkungan sehingga para pegawai 

mencapai tingkat kepuasan dan performansi yang 

mereka inginkan dan organisasi memenuhi 

tujuannya).  

b. Menurut Edwin Flippo yang dialih bahasakan 

oleh Moh. Masud (1984: 5) bahwa “manajemen 

sumber daya manusia adalah perencanaan, 
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pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian 

atas pengadaan tenaga kerja, penegembangan, 

kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan 

pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya 

manusia untuk mencapai sasaran perorangan, 

organisasi, dan masyarakat”.  

c. Menurut Malayu Hasibuan (2003: 21), 

“manajemen sumber daya manusia adalah ilmu 

dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga 

kerja, agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan”.  

d. Menurut Bashir Barthos (1990: 1), manajemen 

SDM mencakup masalah-masalah yang berkaitan 

dengan pembinaan, penggunaaan, dan 

perlindungan sumber-sumber daya manusia, baik 

yang berada dalam hubungan kerja maupun yang 

berusaha sendiri.  

e. Menurut Amin Widjaja Tunggal (1993: 250), 

manajemen sumber daya manusia adalah fungsi 

manajemen yang berhubungan dengan rekrutmen, 

penempatan, pelatihan, dan pengembangan 

anggota organisasi.  

f. Menurut T. Hani Handoko (2001: 4), manajemen 

sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan 

sumber daya manusia untuk mencapai 

tujuantujuan, baik induvidu maupun organisasi.
37

 

Sumber Daya Manusia merupakan elemen yang 

paling strategik dalam organisasi. Peningkatan 

produktivitas kerja hanya mungkin dilakukan oleh 

manusia, sebaliknya,menjadi penyebab terjadinya 

pemborosan dan inefisiensi dalam berbagai 

bentuknya. Karena itu, memberikan perhatian kepada 
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No.2 Juli -Desember 2016. h,136 
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unsur manusia merupakan salah satu tuntutan 

keseluruhan upaya meningkatkan kinerjakaryawan. 
38

 

b. Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) dalam 

Persfektif Islam 

Sumber Daya Insani merupakan kekuatan terbesar 

dalam pengolahan seluruh sumber daya yang ada di 

muka bumi. Manusia diciptakan oleh Allah swt. 

sebagai khalifah di bumi untuk mengelola bumi dan 

sumber daya yang ada di dalamnya demi 

kesejahteraan manusia sendiri, makhluk dan seluruh 

alam semesta, karena pada dasarnya seluruh ciptaan 

Allah yang ada di muka bumi ini sengaja diciptakan 

oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia. Hal ini 

sangat jelas ditegaskan oleh Allah dalam al-Quran 

surat al-Jatsiyah ayat 13:  

 

ش َّ خ  س   ٔ ىَّْ  كُ ب ن  اتَِّ فِٙ ي   ٔ ب  ً ب انس  ي   ٔ  فِٙ 

ب اْْل ْسضَِّ ًٛع ًِ َُّّ ج  ُْ ۚ َّ ِي  َّ ٌ ِ ِك َّ فِٙ إ ن
ٚ بت َّ ر    ٜ و َّ  ْٕ م  ِ  ن

َّ ٌ ٔ ُش ك  ف  ح   ٚ 
 

Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di 

langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai 

rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang 

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir”.
39

 

 

Dalam pandangan syari‟ah atau persfektif islam 

telah memberikan rambu-rambu untuk mendapatkan 

sember daya manusia yang professional. Professional 

telah diajarkan sebagaimana disebutkan dalam al-

                                                           
38 Sondang P, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2002), 2. 
39 H. Ali Hardana, Manajemen Sumber Daya Insani, AL-MASHARIF 

Volume 3, No. 1, Januari-Juni 2015. H, 116 
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qur‟an surah Al Isro‟ ayat 36 : 
40

 Ayat ini menjelaskan 

larangan bekerja tanpa ilmu, bekerja harus 

mempunyai pengetahui yang cukup dalam pada 

bidang tersebut, karena semua amal yang kita lakukan 

akan dipertanggung jawabkan dihadapan Allah SWT. 

Hadist Bukhari juga menyebutkan “Apabila suatu 

urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka 

tunggulah saat kehancuran”. Hadist ini menguatkan 

surat Al isro‟ ayat 36 bahwa bekerja harus sesuai 

ahlinya, sebagai contoh orang yang paling ahli 

dibidang informatika bukan bekerja dibidang 

kedokteran dan sebagainnya.
41

 Ayat dan hadist 

tersebut memberikan gambaran pentingnya tenaga 

kerja dan karyawan sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki. Mengingat sangat pentingnya proses 

peningkatan kinerja karyawan bagi perusahaan, 

diharapkan dengan adanya proses peningkatan kinerja 

karyawan yang efektif berdampak bagi perkembangan 

perusahaan kedepannya untuk memperoleh sumber 

daya manusia yang berkualitas.
42

 

Human resource management biasanya 

diterjemahkan dengan manajemen sumber daya 

manusia. Dalam kajian ini, human resource 

management diterjemahkan menjadi manajemen 

sumber daya insani. Kata manusia dan insan 

sebenarnya memiliki makna yang sama. Makna ini 

didasarkan pada salah satu nama surat yang ada 

didalam Alquran, yakni surat al-insan, surat ke-76, 

yang diterjemahkan dengan manusia. Manajemen 

Sumber Daya Insani adalah suatu proses menangani 

berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, 

                                                           
40 Al-qur‟an Surah Al-Isro‟ Ayat : 36 
41 Zamzami, “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Ditinjau Dalam Pandangan Syari‟ah (Studi Kasus Di Restoran Abdullah Har Cabang 

Palembang”, Tugas Akhir, (UIN Raden Fatah Palembang Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam, 2015), h,2 
42 Ibid, h,3 



 
 

35 

pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya 

untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau 

perusahaan demi mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi 

SDM adalah departemen Sumber Daya Insani atau 

dalam bahasa inggris disebut HRD atau human 

resource department. Manajemen Sumber Daya 

Insani adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan 

peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan 

dan masyarakat. Menurut Mathis dan Jackson Sumber 

Daya Insani adalah rancangan sistem-sistem formal 

dalam sebuah organisasi untuk memastikan 

penggunaan bakat manusia secara efektif dan efisien 

guna mencapai tujuan organisasi.
43

  

Manajemen sumber daya insani memandang 

manusia sebagai makhluk individu, bukan sebagai 

sebuah komunitas, makhluk dengan seluruh 

totalitasnya, yakni jiwa dan raga, makhluk yang 

memiliki kecerdasan dan sifat yang berbeda dengan 

makhluk lain serta mengemban tanggung jawab 

sebagai khalîfat Allâh untuk memakmurkan bumi. 

Maka manajemen sumber daya insani dapat 

didefinisikan sebagai manajemen sumber daya 

manusia dengan menjadikan apa yang telah 

dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai 

model-model yang memiliki karakteristik nubuwwat 

(prophetic) dan telah diimplementasikan lebih dari 

empat belas abad yang lalu melalui bimbingan wahyu 

dari Allah SWT. 

 

c. Urgensi Manajemen Sumber Daya Insani (MSDI) 

Menurut Malayu S.P. Hasibuan urgensi 

manajemen sumber daya manusia dapat dilihat dari 

enam perspektif, yakni: 
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1) Perspektif politik. Secara makro, sumber daya 

manusia merupakan terpenting yang dimiliki 

suatu organisasi. Sumber daya insani yang 

terdidik, terampil, cakap, disiplin, tekun, kreatif, 

idealis, mau bekerja keras, kuat secara fisik dan 

mental, setia kepada cita-cita dan tujuan 

organisasi, akan sangat berpengaruh secara positif 

terhadap keberhasilan dan kemajuan organisasi. 

2) Perspektif ekonomi. Manajemen sumber daya 

manusia dipahami sebatas kepentingan ekonomi 

semata seperti modal besar atau kekayaan alam 

(material) yang melimpah, tanpa berusaha melihat 

kaitannya dengan dimensi yang lain. Prosedur 

kerja sebagus apapun tidak akan memberikan 

manfaat secara efisien, efektif, dan produktif 

apabila manusianya tidak mendapat perhatian 

secara sungguh-sungguh. 

3) Perspektif hukum. Dalam organisasi apapun, 

terdapat berbagai ketentuan dan aturan yang 

berkaitan dengan organisasi dan anggotanya yang 

harus diwujudkan, dibina, dipelihara, dan 

dikembangkan agar tidak menimbulkan distorsi 

atau gangguan yang berdampak negatif terhadap 

kelangsungan hidup berorganisasi. 

4) Perspektif sosio-kultural. Bekerja tidak semata-

mata ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik 

semata, melainkan juga memenuhi kebutuhan 

sosiopsikologis seperti nilai yang hidup dan 

dipegang teguh dalam organisasi. 

5) Perspektif administrasi. Keberhasilan kehidupan 

organisasi dapat tercapai bergantung pada 

kemampuan mengatur dan memanfaatkan sumber 

daya yang ada, termasuk sumber daya manusia, 

dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan 

produkif. 
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6) Perspektif teknologi. Relevansi dan pentingnya 

manajemen sumber daya manusia ini tidak lepas 

dari perkembangan dan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Organisasi dituntut 

untuk bisa memanfaatkan berbagai kemajuan 

tersebut melalui suatu sistem manajemen sumber 

daya manusia yang tepat.  

Dari deskripsi diatas, tidak diragukan lagi urgensi 

manajemen sumber daya insani bagi semua organisasi 

sebagai pendekatan stratejik dan koheren untuk 

mengelola orang-orang yang bekerja dalam 

organisasi, baik secara individual maupun kolektif, 

yang memberikan sumbangan untuk mencapai sasaran 

organisasi.
44

 

 

d. Fungsi Manajemen Sumber daya Insani (MSDI) 

Tujuan manajemen sumber daya insani adalah 

mengakomodir antara keinginan perusahaan yang 

menuntut kontribusi produktif karyawan di tempat 

dimana ia bekerja dan tujuan manusia bekerja. Secara 

umum, tujuan pengelolaan sumber daya insani adalah 

meningkatkan kontribusi produktif sumber daya 

insani pada organisasi dengan cara bertanggungjawab 

dari sisi strategik, etik, dan sosial, sedangkan manusia 

bekerja karena menginginkan sesuatu seperti gaji, 

penghargaan, pemanfaatan waktu, mencapai karir, 

dan lain-lain. Dengan demikian, manajemen sumber 

daya insani menjadi win-win solution, melakukan 

sinkronisasi antara tujuan organisai dan tujuan 

individu, sehingga dengan bekerja, manusia dapat 

memberikan kontribusi produktif dalam mewujudkan 

tujuan organisasi sekaligus ia dapat memenuhi tujuan 

pribadi dan mencapai derajat lebih tinggi yang 
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memungkinkannya mencapai kebahagiaan dunia dan 

akhirat.
45

 

 

2. Employee Engagement 

a. Pengertian Employee Engagement 

Employee engagement merupakan sikap positif 

pegawai dan perusahaan (komiten, keterlibatan dan 

keterikatan) terhadap nilai-nilai budaya dan 

pencapaian keberhasilan perusahaan. Engagement 

bergerak melampaui kepuasan yang menggabungkan 

berbagai persepsi karyawan yang secara kolektif 

menunjukkan kinerja yang tinggi, komitmen, serta 

loyalitas.  

“Engagement adalah karakter personal yang stabil 

dimana mempresentasikan kecenderungan untuk 

hidup dan bekerja dengan antusiasme tinggi” 

(Macey& Schneider, 2008). “Karakter personal yang 

positif adalah perasaan bereenergi yang mana 

diekspresikan melalui usaha yang berkelanjutan di 

tempat kerja yang berorientasi pada pencapaian tujuan 

organisasi” (Byrne, 2015). Employee engagement 

adalah mereka yang secara psikologi hadir secara 

lahiriah dan batiniah, merasakan suasana tempat 

kerja, terhubung dengan pekerjaan dan tempat 

kerjanya, menyatu dengan pekerjaan dan tempat 

kerja, dan berfokus pada penyelesaian peran yang 

diberikan organisasi serta kinerja yang tinggi di tepat 

kerja” (Kahn, 1992).  

“Engagement adalah pernyataan positf yang 

berhubungan dengan keinginan yang sungguh-

sungguh untuk berkontribusi terhadap kesuksesan 

organisasi “(Albrecht, 2013). “Engagement adalah 

perasaan positif, bersungguh-sungguh secara lahiriah 

dan batiniah, pekerjaan dilakukan dengan vigor, 

dedication, dan absorption. Vigor diartikan sebagai 
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keinginan kuat untuk mengeluarkan energi besar dan 

kuat dalam mencapai tujuan organisasi. Dedication 

adalah terlibat penuh dalam satu pekerjaan. 

Absorption adalah terlibat dalam satu pekerjaan dan 

ketika dalam pelibatan tersebut merasa waktu berlalu 

dengan cepat” (Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma, 

dan Baker, 2002). 

Schaufeli (2002) Keterikatan Karyawan (Employee 

Engagement) dikonseptualisasikan sebagai keadaan 

pikiran yang positif, penuh energi, terkait dengan 

pekerjaan yang positif, penuh energi, terkait dengan 

pekerjaan yang dimanfestasikan oleh semangat 

(vigor), dedikasi (dedication), dan penyerapan 

(absorption). Kahn (1990) Keterikatan karyawan 

dianggap sebagai orang-orang yang bekerja dan 

mengekspresikan dirinya secara fsik, kognitif, 

emosional, dan mental. Kevin Kruse (2005) 

Keterikatan karyawan adalah komitmen emosional 

karyawan untuk menyelaraskan tujuan individu 

dengan tujuan organisasinya. Gallup Consultant 

menggambarkan keterikatan adalah kondisi, sikap, 

dan perilaku positif karyawan terhadap pekerjaan 

yang diindikasikan dengan semangat, dedikasi, dan 

keasyikan dalam mencapai tujuan organisasi. Atau 

diartikan bahwa Employee engagement adalah 

keterikatan secara emosional dan psikologis karyawan 

terhadap pekerjaan dan organisasinya.
46

 

 

b. Kategori Employee Engagement 

Adapun kategori Employee Engagement Menurut 

Gallup sebuah konsultan organisasi (dalam Vazirani, 

2007), terdapat 3 perbedaan tipe orang dalam kategori 

engagement:  

 

                                                           
46 Nurhayati & A Khoirul Anam, Manajemen Bisnis Di Era Pandemi Covid-

19 & New Normal, Semarang: Unissula Press, 2020 



 
 
40 

1) Engeged (Terikat).  

Karyawan yang engaged adalah pembangun. 

Mereka tahu harapan-harapan apa yang 

diinginkan dari peran mereka, oleh karena itu 

mereka dapat memenuhi dan mencapainya. 

Secara natural mereka memiliki keingintahuan 

tentang perusahaan dan tempat di mana mereka 

saat ini bekerja. Secara konsisten mereka 

melakukan pekerjaan dengan tingkatan yang 

tinggi. Mereka ingin menggunakan talenta atau 

bakat dan kekuatan mereka di tempat kerja setiap 

hari. Mereka bekerja dengan keinginan yang 

besar dan mendorong inovasi dan menggerakkan 

organisasi untuk maju. Ciri dari karyawan yang 

engaged adalah antusias, semangat dan bergairah 

terhadap pekerjaan mereka, loyal, termotivasi, 

berkomitmen dan produktif. Mereka memiliki 

emosi yang kuat dan setia pada tempat kerja 

mereka dan terdorong untuk sukses.  

2) Not Engeged (Tidak Terikat).  

Para karyawan yang tidak terikat (not 

engaged) tidak terhubung secara psikologis dan 

secara total dengan perusahaan mereka. Mereka 

memang bekerja keras dan berkontribusi tetapi 

memiliki dorongan yang kurang untuk sukses 

dibandingkan dengan rekan sekerja yang terikat 

dan kemungkinan besar memiliki perilaku yang 

akan meninggalkan perusahaan jika ada tawaran 

yang lebih menarik di tempat lain.  

3) Actively Disengaged (Melepaskan Diri Secara 

Aktif)  

Karyawan yang secara aktif melepaskan diri 

adalah „penghuni gua‟. Hampir segala sesuatu 

secara konsisten mereka tentang atau lawan. 

Mereka tidak hanya tidak bahagia di tempat kerja, 

tetapi justru sibuk memerankan ketidakbahagiaan 
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mereka. Mereka menyebarkan benih-benih 

negatif dalam setiap kesempatan. Setiap hari, 

pekerja yang secara aktif melepaskan diri 

merusak apa yang harus diselesaikan oleh rekan 

kerja mereka yang terikat.
47

 

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Employee 

Engagement 

Faktor-faktor Penyebab karyawan tidak engaged 

menurut MSW Research dan Dale Carnegie Training, 

selain karena masalah kompensasi juga diakibatkan 

karena kurangnya: 

1) Kepercayaan dengan pemimpin perusahaan.  

Pemimpin merupakan salah satu tolak ukur 

utama karyawan dalam bekerja di perusahaan. 

Pemimpin ibaratnya seperti nahkoda dalam kapal, 

seorang pemimpin harus mampu memberikan 

contoh bagi bawahannya bertingkah laku santun, 

bertanggung jawab, serta adil dalam mengambil 

keputusan. Banyak dari pemimpin yang merasa 

sudah puas dengan pencapaian yang telah dicapai 

sehingga membuatnya tidak mempedulikan lagi 

orang yang dipimpinnya. Hal ini membuat 

karyawan merasa tidak punya arah lagi karena 

tidak ada inovasi yang akan dia buat untuk 

mempertahankan perusahaannya dimasa 

mendatang. Hal ini membuat karyawan tidak 

percaya lagi kepada pemimpinnya.  

2) Hubungan karyawan dengan tim manajemen.  

Manajer SDM selayaknya memiliki strategi 

jitu dalam menjaga kenyamanan karyawan saat 

bekerja di sebuah perusahaan. Hubungan yang 

dibangun antara karyawan dan manajer harus 

                                                           
47 T. Elisabeth Cintya Santosa, “Memahami Dan Mendorong Terciptanya 

Employee Engagement Dalam Organisasi”, Jurnal Manajemen, Vol.11, No.2, Mei 
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signifkan dan terarah, jika ini tidak terjadi maka 

banyak masalah yang akan timbul seperti konfik 

yang berkepanjangan, motivasi bekerja yang 

turun, serta sikap acuh karyawan terhadap tujuan 

perusahaan kedepannya.  

3) Kesempatan Berkarir.  

Bila terdapat karyawan yang berpotensi dan 

berkinerja baik, mereka memiliki harapan untuk 

bisa meraih karir yang menjanjikan bagi masa 

depan pekerjaannya, tentu dengan pendapatan 

yang layak, namun jika perusahaan kurang 

memberikan kesempatan dan mendorong 

karyawan untuk mengembangkan karir dan 

memfasilitasinya, maka bukan tidak mungkin rasa 

keterikatan karyawan semakin berkurang.  

4) Kebanggaan karyawan terhadap perusahaan. 

Perusahaan yang unggul, bereputasi sangat 

baik, dan mempunyai omset yang luar biasa 

menjadi kebanggaan tersendiri bagi karyawan 

yang bekerja disana. Pilihan yang mereka jalani 

akan menjadi tidak sia-sia sehingga menimbulkan 

stigma di pikiran mereka bahwa mereka harus 

terus memaksimalkan kemampuannya untuk 

nama perusahaan yang lebih baik lagi 

kedepannya. Berbeda dengan perusahaan yang 

kurang mempunyai reputasi yang baik serta 

karyawan memilih perusahaan tersebut karena 

terpaksa hanya untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya, maka cenderung tidak memiliki 

motivasi dalam menjalankan pekerjaan di 

perusahaan pilihannya. 
48
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d. Dimensi Employee Engagement 

Menurut Albrecht, dimensi mengenai employee 

engagement terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1) Vigor  

Vigor menggambarkan karyawan yang 

memiliki semangat kerja yang tinggi. Karyawan 

yang memiliki semangat kerja yang tinggi akan 

berupaya untuk mewujudkan hasil kerja yang 

terbaik. Karyawan yang memiliki semangat kerja 

tinggi mampu bertahan dalam situasi dan keadaan 

tersulit sekalipun.  

2) Dedication  

Dedication menggambarkan karyawan yang 

memiliki optimis yang tinggi dalam pekerjaannya. 

Karyawan yang memiliki dedikasi tinggi akan 

menyelesaikan pekerjaannya dengan penuh 

antusiasme. Karyawan yang memiliki dedikasi 

tinggi memiliki kebanggaan atas pekerjaan serta 

perusahaan. Sehingga karyawan yang memiliki 

dedikasi tinggi tersebut akan dapat menginspirasi 

rekan kerjanya yang lain. Selain itu, karyawan 

dengan dedikasi tinggi cenderung lebih menyukai 

tantangan.  

3) Absorption  

Absorption menggambarkan karyawan yang 

menikmati pekerjaannya. karyawan dengan 

absorption tinggi akan cenderung lebih produktif 

dalam lingkungan kerjanya. Sehingga waktu atau 

jam kerja akan terasa lebih cepat bagi karyawan 

yang memiliki nilai absorption tinggi. Selain itu, 

karyawan tersebut akan mencurahkan segala 

pikirannya saat bekerja. Karyawan dengan nilai 
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absorption tinggi akan dapat menyatu dengan 

pekerjaannya.
49

 

 

e. Manfaat Employee Engagement 

Penerapan Employee engagement oleh 

manajemen SDM dalam perusahaan sangat penting, 

dikarenakan memiliki beberapa manfaat diantaranya:  

1) Employee engagement dapat mempertahankan 

(retention) karyawan sangat tinggi. Employee 

Retention adalah memepertahankan karyawan 

yang mempunyai keterampilan dan keahlian 

dalam sebuah perusahaan.  

2) Employee engagement bisa meningkatkan 

kepuasan pelanggan. Employee engagement dapat 

memaksimalkan kepuasan karyawan di dalam 

perusahaan.  

3) Employee engagement dapat memperkuat budaya 

dan komitmen perusahaan.  

4) Employee engagement menjadi gejala awal dari 

kesuksesan. Dikatakan gejala disini adalah 

perkiraan kesuksesan yang akan diraih oleh 

perusahaan karena menerapkan employee 

engagement dengan baik.
50

 

 

f. Employee Engagement dalam Perspektif Islam  

Employee engagement dinyatakan oleh Baumruk 

dan Gorman sebagai tiga unsur perilaku, yaitu say, 

stay, strive. Konsep Baumruk dan Gorman tersebut 

sejalan dengan konsep silahturahmi dalam Islam. 

Silahturahmi adalah menjalin hubungan baik yang 

diwujudkan melalui sikap atau perbuatan-perbuatan 

baik. Say, stay, dan strive merupakan ketiga perilaku 
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yang juga sejalan dengan konsep silahturahmi. Dalam 

konsep tersebut, karyawan dapat menjalin hubungan 

baik dengan perusahaan, atasan, dan rekan kerja 

melalui 3S. Seperti dalam QS. an-Nisa‟ ayat 36
51

 : 

 

ٔا ُذُ ج اْع  ٔ َّ ّللا  َّ  ل   ٔ ٕا  كُ شِ ُْش َِّّ ج ِ ب ث ً ئ ْٛ ۚ َّ ش   

ٍَِّ ْٚ ذ  ِ ن ا  ٕ بنْ ِ ث  ٔ ب  ً بَ س  ِْح ٘ إ ثِزِ  ٔ  َّ ٗ ث  ْش ُ م ٗ َّ انْ بي  ح   ٛ انْ  ٔ  

ٍَِّ ٛ بكِ س   ً انْ  ٔ بسَِّ  ج  انْ  ٔ  ٘ ٗ َّ رِ ث  ْش ُ م بسَِّ انْ ج  انْ  ٔ ُتَِّ  ُ ُج  انْ

تَِّ بِح انص   ٔ تَِّ  ُْ ج  بنْ ِ ٍَِّ ث ثْ ا  ٔ ٛمَِّ  ِ ج ب انس  ي   ٔ ثَّْ  ك  ه   ي 

ىَّْ كُ ُ بَ  ً ْٚ ۚ َّ أ   َّ ٌ ِ َّ ّللا  َّ إ ت َّ ل  ُِح ٚ ٍَّْ ٌ َّ ي  ب بًلَّ ك  ح  ْخ  ُي

ا ًٕس  ف ُخ
 

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu 

mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan 

berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-

kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, 

tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan 

teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. 

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang 

yang sombong dan membangga-banggakan diri”. 

 

Dalam ayat tersebut Allah memberikan perintah 

untuk berbuat baik kepada kerabat. Arti kata kerabat 

merupakan suatu pengertian yang luas dalam istilah 

silahturahmi.
52

 Dalam lingkungan perusahaan, kerabat 

dapat diartikan sebagai rekan kerja atau sesama 

karyawan lainnya. Jika hubungan baik antara sesama 

karyawan dapat terjalin dengan baik, maka tujuan 

perusahaan akan dapat tercapai, seperti dalam konsep 

employee engagement. 
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Tanpa disadari employee engagement  merupakan 

konsep MSDM yang menganut nilai-nilai islami 

didalamnya. Baumruk & Gorman (2006) menyatakan 

apabila karyawan merasa engaged dengan 

perusahaan, maka hal ini dapat meningkatkan tiga 

perilaku umum yang dikenal dengan 3S, yaitu: 

1) Say, karyawan yang merasa engaged  dengan 

perusahaan akan membicarakan hal 

positif/merekomendasikan perusahaan tempat 

mereka bekerja kepada rekan kerja, pelanggan, 

dan teman mereka. 

2) Stay, karyawan yang merasa engaged akan tetap 

bekerja dan setia kepada perusahaan walaupun 

mereka memiliki peluang kerja ditempat lain 

3) Strive, karyawan yang merasa engaged  akan 

memberikan banyak waktu, usaha, dan inisiatif 

mereka untuk berkontribusi dengan tujuan 

mensukseskan perusahaan. 

Sifat 3S ini menggambarkan employee 

engagement  secara islami yang sesuai dengan konsep 

silaturahmi, menurut Al-Nawawi rahimahullah, 

silaturahmi merupakan melakukan perbuatan baik 

kepada orang-orang terdekat sesuai dengan keadaan 

orang yang ingin menghubungkan dan keadaan orang 

yang ingin dihubungkan. Berupa kebaikan dalam 

harta, memberi bantuan tenaga, mengunjungi kerabat 

serta memberi salam. Sehingga sebuah bentuk 

dilaturahmi bukan hanya sekedar bertemu, 

berbincang, mengunjungi kerabat tetapi silaturahmi 

juga berupa hal-hal yang baik salah satunya seperti 

membantu memberikan tenaga.  

Secara tidak langsung, 3S (stay, strive, dan say) 

mencerminkan bentuk silaturahmi dimana para 

karyawan berbicara positif mengenai perusahaan 

kepada kerabat mereka, dan dapat diartikan hal itu 

adalah perilaku yang bai. Selain itu, para karyawan 
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yang engaged  akan memberikan waktu, usaha, dan 

inisiatif mereka agar tujuan perusahaan tercapai, 

dimana para karyawan sama saja memberikan seluruh 

tenaganya mereka.
53

 

Ada 5 (lima)  indikator-indikator dari employee 

engagement dalam persfektif islam yaitu,: 

a) Etos kerja 

Menurut Mochtar Buchori etos kerja dapat 

diartikan sebagai sifat dan pandangan terhadap 

kerja, kebiasaan kerja, ciri-ciri atau sifat-sifat 

mengenai cara kerja yang dimiliki seseorang, 

suatu kelompok manusia atau suatu bangsa. Dari 

uraian tersebut dapat di tangkap maksud yang 

berujung pada pemahaman bahwa etos kerja 

merupakan karakter dan kebiasaan berkenaan 

dengan kerja yang terpancar dari sikap hidup 

manusia yang mendasar terhadapnya.
54

 

b) Kebebabasan yang bertanggung jawab 

Suatu konsep bersikap dimana setiap orang 

diberikan kebebasan untuk bertindak tetapi 

diharuskan untuk bertanggung jawab dalam setiap 

perbuatannya. Sehingga tidak merugikan orang 

lain maupun diriya sendiri. 

c) Kesadaran tentang keyakinan atas pengawasan 

dan titah Tuhan 

Kesadaran beragama meliputi rasa keagamaan, 

pengalaman ketuhanan, keimanan, sikap dan 

tingkah laku keagamaan yang terorganisasi dalam 

system mental dan kepribadian.
55
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d) Mencerminkan nilai waktu  

Menurut Al-Qardawi menyatakan bahwa 

waktu adalah hidup itu sendiri, maka jangan 

sekali-sekali engkau sia-siakan sedetikpun dari 

waktumu untuk hal-hal yang tidak berfaidah. 

Setiap orang akan mempertanggung jawabkan 

usianya yang tidak lain adalah rangkaian dari 

waktu.
56

 

e) Mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan 

berdo‟a  

Do,a adalah  suatu permohonan atau 

permintaan yang bersifat baik terhadap Allah 

SWT, seperti meminta Kesehatan, keselamatan, 

rezeki yang halal dan tabahan dalam menjalani 

kehidupan.
57

 

 

3. Kinerja Karyawan 

a. Pengertian Kinerja Karyawan 

Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa 

kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau kemampuan 

kerja. Menurut schermerson, Hunt dan Osborn 

mengatakan kinerja adalah kuantitas dan kualitas 

pencapaian tugas –tugas, baik yang dilakukan 

individu, kelompok ataupun organisasi. Aspek 

kuantitas mengacu pada beban kerja, sedangkan aspek 

kualitas menyangkut kesempurnaan dan kerapian 

pekerjaan yang sudah dilaksanakn.
58

 

Kinerja adalah hasil kerja dan perilaku yang telah 

dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan 

tanggung jawab yang diberikan dalam suatu periode 
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Madani Kantor Pusat)”, (Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2019),h.33 
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tertentu. Jika kinerja berdasarkan hasil maka yang 

dilihat adalah jumlah kualitas maupun kuantitas oleh 

seseorang. Kinerja juga diartikan sebagai suatu 

pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari 

seseorang. Kinerja juga dikatakan suatu perbuatan, 

prestasi, suatu ketrampilan seseorang dalam 

mengerjakan pekerjaanya.
59

 

Moeheriono mendefinisikan kinerja atau 

performance merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, 

dan misi organisasi yang dituangkan melalui 

perencanaan strategis suatu organisasi.  kinerja adalah 

prestasi kerja yang merupakan hasil dari implementasi 

rencana kerja yang dibuat oleh suatu institusi yang 

dilaksanakan oleh pimpinan dan karyawan (SDM) 

yang bekerja di institusi itu baik pemerintah maupun 

perusahaan (bisnis) untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Hasibuan yang dikutip oleh Nur 

Hidayati (2006), menyebutkan karyawan merupakan 

kekayaan utama suatu perusahaan karena tanpa 

keikutsertaan serta aktivitas perusahaan tidak akan 

terjadi. Karyawan berperan efektif dalam menetapkan 

rencana sistrm, proses dan tujuan yang ingin 

dicapai.
60

 

Kinerja diartikan sebagai hasil usaha seseorang 

yang dicapai dengan kemampuan dan perbuatan 

dalam situasi tertentu. Menurut pandangan Byars 

(dalam Veithzal, 2004:98) bahwa kinerja merupakan 

hasil keterkaitan antara usaha, kemampuan dan 

persepsi tugas. Kinerja yang tinggi sebagai suatu 

langkah untuk menuju pada proses tercapainya tujuan 
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organisasi bersangkutan. Oleh karena itu, diperlukan 

upaya untuk meningkatkan kinerja tersebut. 

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Karyawan 

1) Kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi 

karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang 

dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan.  

2) Kuantitas Merupakan jumlah yang dihasilkan 

dinyatakan dalam istilah seperti jumlah unit, 

jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan 

3) Ketepatan waktu. merupakan tingkat aktivitas 

diselesaikan pada awal waktu yang dinyatakan, 

dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output 

serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas lain.  

4) Efektivitas merupakan tingkat penggunaan 

sumber daya organisasi (tenaga, uang, teknologi, 

bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam 

penggunaan sumber daya 

5) Kemandirian merupakan tingkat seorang 

karyawan yang nantinya akan dapat menjalankan 

fungsi kerjanya.  

6) Komitmen kerja merupakan suatu tingkat dimana 

karyawan mempunyai komitmen kerja dengan 

instansi dan tanggung jawab karyawan terhadap 

kantor.
61

 

Kinerja yang dicapai oleh individu pekerja sangat 

dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dari 

individu tersebut yang apa bila dirinci merupakan 

faktor-faktor yang sangat kompleks. Mar‟at (1982) 

                                                           
61 Hari Sucahyowati dan Andi Hendrawan, “Pengaruh Employee 

Engagement Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT MK Semarang,” Jurnal Sains 

Teknologi Transportasi Maritim, Vol. 2 No.2, (2020): 11 



 
 

51 

menjelaskan bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja seseorang adalah: faktor 

individu dan faktor situasi kerja. 

Faktor individu misalnya perbedaan minat, sikap, 

jenis kebutuhan dan yang lainnya. Perbedaan-

perbedaan tersebut dapat mempengaruhi kinerja 

seorang karyawan. Perbedaanperbedaan dalam faktor 

individu ini dapat dikatakan adanya perbedaan 

karaktersitik individu. Faktor individu misalnya 

perbedaan minat, sikap, jenis kebutuhan dan yang 

lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat 

mempengaruhi kinerja seorang karyawan. 

Perbedaanperbedaan dalam faktor individu ini dapat 

dikatakan adanya perbedaan karaktersitik individu. 

Adapun faktor situasi kerja yang mendukung kinerja 

diantaranya: identitas tugas, otonomi, ini merupakan 

karakteristik pekerjaan sedangkan lingkungan kerja 

terdekat dan lainnya merupakan karakteristik 

organisasi. 

Adapun faktor situasi kerja yang mendukung 

kinerja diantaranya: identitas tugas, otonomi, ini 

merupakan karakteristik pekerjaan sedangkan 

lingkungan kerja terdekat dan lainnya merupakan 

karakteristik organisasi. Faktor-faktor situasi juga 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan, di mana 

situasi yang mendukung misalnya adanya kondisi 

kerja yang mendukung, sarana yang menunjang, 

ruangan yang tenang , sehat, adanya pengakuan atas 

prestasi yang ada, pemimpin yang mengerti akan 

kebutuhan karyawan, serta sistem kerja yang 

mendukung, tentunya akan mendorong pencapaian 

kinerja yang tinggi, dan disinilah letak peranan 

seorang pemimpin untuk dapat lebih teliti dalam 
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melihat kebutuhan karyawan yang akan menunjang 

peningkatan kinerja karyawan.
62

 

 

c. Dimensi Kinerja Karyawan 

Munandar (2002:110) membuat model penilaian 

prestasi kerja yang mencakup ketiga aspek di 

dalamnya, antara lain: identification, measurement, 

dan management mengenai prestasi kerja di dalam 

organisasi.  

1) Identification, yaitu mengidentifikasi segala 

ketentuan yang menjadi area kerja seorang 

manajer untuk melakukan uji penilaian prestasi 

kerja. Identifikasi secara rasional dan legal 

memerlukan sistem pengukuran berdasarkan 

jobanalysis. Sistem penilaian akan terfokus pada 

prestasi kerja yang mempengaruhi keberhasilan 

organisasi dari pada karateristik yang tidak 

berhubungan dengan prestasi kerja seperti ras, 

umur, dan jenis kelamin.  

2) Measurement, pengukuran (measurement) 

merupakan bagian tengah dari system penilaian, 

guna membentuk managerial judgment prestasi 

kerja yang memilah hasil baik-buruknya. 

Pengukuran prestasi kerja yang baik harus 

konsisten melalui organisasi. Seluruh manajer di 

dalamnya diharuskan menjaga standar tingkat 

perbandingannya. Pengukuran prestasi kerja 

melibatkan sejumlah ketetapan untuk 

merefleksikan perilaku pada pengenalan beberapa 

karakteristik maupun dimensi. Secara tehnis, 

sejumlah ketetapan itu seperti halnya predikat 

exellent (sempurna), good (baik), average 

(cukup), dan Poor (kurang) dapat digunakan 
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dengan pemberian nomor dari 1 hingga 4 untuk 

tingkatan prestasi kerja karyawan.  

3) Management, yaitu penilaian prestasi kerja bagi 

tenaga kerja dan memberikan mekanisme penting 

bagi manajemen untuk digunakan dalam 

menjelaskan tujuan-tujuan dan standar-standar 

kerja serta memotivasi tenaga kerja di masa 

berikutnya. Hal ini dapat dipahami sebagai suatu 

tahapan yang dirancang untuk memperbaiki 

kinerja perusahaan secara keseluruhan melalui 

perbaikan prestasi kerja tenaga kerja oleh manajer 

lini.
63

 

 

d. Penilaian Kinerja Karyawan 

Penilaian kinerja merupakan landasan penilaian 

kegiatan manajemen sumber daya manusia seperti 

perekrutan, seleksi, penempatan, pelatihan, 

penggajian, dan pengembangan karir. Kegiatan 

penilaian kinerja sangat erat kaitannya dengan 

kelangsungan organisasi. Penilaian kinerja menurut 

Armstrong (1998) adalah sebagai berikut:  

1) Ukuran dihubungkan dengan hasil.  

2) Hasil harus dapat dikontrol oleh pemilik 

pekerjaan.  

3) Ukuran obyektif dan observable.  

4) Data harus dapat diukur.  

5) Ukuran dapat digunakan dimanapun 

Penilaian kinerja dapat terjadi dalam dua cara, 

secara informal dan secara sistimatis (Mathis dan 

Jackson, 2000). Penilaian informal dapat dilaksanakan 

setiap waktu dimana pihak atasan merasa perlu. 

Hubungan sehari-hari antara manajer dan karyawan 

memberikan kesempatan bagi kinerja karyawan untuk 

dinilai. Penilaian sistimatis digunakan ketika kontak 
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antara manajer dan karyawan bersifat formal,dan 

sistemnya digunakan secara benar dengan melaporkan 

kesan dan observasi manajerial terhadap kinerja 

karyawan.
64

 

Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang 

dilakukan kepada pihak managemen perusahaan baik 

para karyawan maupun manajer yang selama ini telah 

melakukan pekerjaanya. Penilaian yang dilakukan 

tersebut nantinya akan menjadi bahan masukan yang 

berati dalam menilai kinerja yang dilakukan dan 

selanjutnya dapat dilakukan perbaikan 

berkelanjutan.
65

 Menurut Dessler, terdapat tiga faktor 

dalam penilaian kinerja yang populer, yaitu:  

a) Prestasi kerja, diantaranya: ketelitian, akurasi, 

keterampilan, dan penerimaan keluaran  

b) Kuantitas pekerjaan, meliputi: volume keluaran 

dan kontribusi  

c) Kepemimpinan yang diperlukan, meliputi: 

membutuhkan saran, arahan atau perbaikan. 
66

 

Bono dan Judge (2003) mengukur kinerja dari 

banyak aspek. Terdapat tujuh kriteria yang dapat 

digunakan untuk mengukur kinerja karyawan secara 

individu yakni: 

(1) Kualitas, yaitu hasil pekerjaan yang dilakukan 

mendekati sempurna atau memenuhi tujuan yang 

diharapkan dari pekerjaan tersebut. 

(2) Produktifitas, yaitu jumlah yang dihasilkan atau 

jumlah aktivitas yang dapat diselesaikan. 

(3) Ketepatan waktu, yaitu dapat menyelesaikan pada 

waktu yang telah ditetapkan serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk 

aktivitas yang lain. 
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(4) Efektivitas, adalah pemanfaatan secara maksimal 

sumber daya yang ada pada organisasi untuk 

meningkatkan keuntungan dan mengurangi 

kerugian. 

(5) Kemandirian, yaitu dapat melaksanakan kerja 

tanpa bantuan gursa menghindari hasil yang 

merugikan. 

(6) Komitmen kerja, yaitu komitmen kerja antara 

karyawan dengan organisasinya. 

(7) Tanggung jawab karyawan terhadap 

organisasinya.
67

 

 

e. Manfaat Penilaian Kinerja Karyawan 

Prawisentono berpendapat bahwa, “manfaat 

penilaian kinerja karyawan yang dilakukan secara 

objektif, tepat dan didokumentasikan secara baik 

cenderung menurun potensi penyimpangan yang 

dilakukan karyawan, sehingga kinerjanya diharapkan 

harus bertambah baik sesuai dengan kinerja yang 

dibutuhkan perusahaan”. Disamping itu penilaian 

kinerja karyawan merupakan sarana untuk 

memperbaiki karyawan yang tidak melakukan 

tugasnya dengan baik dan membuat karyawan 

mengetahui posisi dan perannya dalam menciptakan 

tercapainya tujuan perusahaan. Hal tersebut akan 

menambah motivasi karyawan untuk berkinerja lebih 

baik lagi, karena masingmasing dapat bekerja lebih 

baik dan benar sesuai dengan tanggung jawabnya. 

 

f. Kinerja Karyawan dalam Persfektif Islam 

Kinerja adalah segala sesuatu yang dikerjakan 

seseorang dan hasilnya dalam melaksanakan fungsi 

suatu pekerjaan. Kinerja dalam islam banyak 
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mengandung norma-norma islami dan beretika yang 

baik. Dalam persfektif islam telah memberikan 

rambu-rambu untuk mendapatkan sumber daya yang 

professional, sebagaimana telah diajarkan dalam Al-

Qur‟an surat Al-Isro‟ ayat 36:
68

 

 

َّ ل   ٔ ب ج ْمفَُّ  ْٛس َّ ي  ۚ َّ ِعْهى َّ ثِِّۦ ن ك َّ ن   َّ ٌ ع َّ إِ ًْ ش َّ ٱنس  ٱْنج ص   ٔ  

اد َّ ٱْنفُؤ   ٔ ئِك َّ ُكم َّ 
َٰٓ ن   ۟ٔ ٌ َّ أُ ب َُُّّْ ك  ْسـ ُٕلًَّ ع   ي 

 

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu 

mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya 

pendengaran, penglihatan dan hati semua itu akan 

dimintai pertanggung jawabannya.  

Sedangkan  kriteria sumber daya alam manusia 

dalam pandangan islam atau persfektif syari‟ah yaitu: 

1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Faktor 

Iman dan takwa merupakan fundamental 

kepribadian yang dapat menghasilkan pekerjaan 

yang bertanggung jawab 

2) Berbudi pekerti luhur. Iman seorang pekerja akan 

memancarkan budi pekerti luhur termasuk 

didalamnya tenggung jawab, lurus dan jujur, 

istiqomah sabar dan yang lainnya serta sikap dan 

sifat terpuji yang diaplikasikan kedalam pekerjaan 

yang dijalaninya. 

3) Sehat jasmani. Setiap pekerja muslim perlu 

membina fisiknya melalui berbagai upaya, antara 

lain memakan makanan yang halal, bergizi baik, 

olahraga, istirahat serta kerja yang seimbang. 

4) Sehat rohani. Meliputi kestabilan dalam 

menghadapi tugas pekerjaan, memiliki semangat 

dan gairah kerja yang selalu hidup, antusias dan 

lain sebagainya. 
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5) Terampil. Salah satu ukuran mutlak untuk 

menentukan tenaga yang berkualitas adalah 

keterampilan (skill) dlam bidang tugas yang 

dihadapinya. 
69

 

Ada 5 indikator-indikator dari Kinerja Karyawan 

dalam persfektif islam yaitu: 

a) Kualitas kerja  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan 

terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta 

kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan 

kemampuan karyawan. 

b) Ketercapaian Target Kinerja 

Suatu perintah yang harus dicapai dimana 

sebelumnya belum pernah dicapai, dengan suatu 

usaha yang semaksimal mungkin.  

c) Keikhlasan  

Keihlasan adalah berbuat yang maksimal atau 

yang terbaik dalam suatu tugas dengan niat yang 

bersih. 

d) Niat melayani  

Pelayanan yang diberikan sebagai tindakan 

atau perbuatan seseorang atau organisasi  untuk 

memeberikan kepuasan kepada konsumen. 

e) Kejujuran  

     Upaya untuk selalu menyelarasakan perbuatan 

dan perkataan. 
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4. Komitmen Organisasi 

a. Pengertian Komitmen Organisasi 

َّ ٌ ْٕ فُ ْٕ ًُ اْن  ٔ ِْىَّْ  ِْٓذ ا ثِع  ا اِر  ْٔ بْ ُذ  ع 

“Dan orang-orang yang menepati janjinya jika ia 

berjanji”.
70

 

 

Komitmen secara bahasa berarti “perjanjian 

(keterikatan) untuk melakukan sesuatu; kontrak” 

itulah yang kita temui dalam kamus besar bahasa 

Indonesia. Sedangkan Secara bahasa organisasi 

berarti “1 kesatuan (susunan dsb) yg terdiri atas 

bagian-bagian (orang dsb) dl perkumpulan dsb untuk 

tujuan tertentu; 2 kelompok kerja sama antara orang-

orang yg diadakan untuk mencapai tujuan bersama”.
71

 

Jadi Komitmen organisasi merupakan salah satu kunci 

penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya 

suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Ada 

beberapa organisasi yang menjadikan komitmen 

sebagai suatu syarat untuk menduduki suatu jabatan 

didalam organisasi.  

Beberapa ahli lain menyatakan pendapatnya 

tentang Komitmen Organisasi, antara lain sebagai 

berikut:  

1) Mowday (1979)  

Komitmen organisasi menunjukkan keyakinan 

dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan 

sasaran (goal) yang ingin dicapai oleh organisasi. 

2) Wiener (1982)  

“Komitmen organisasi didefinisikan sebagai 

dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat 

sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan 
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organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih 

mengutamakan kepentingan organisasi”  

3) William and Hazer (1986)  

“Komitmen organisasional merupakan respon 

afektif pada organisasi secara menyeluruh, yang 

kemudian menunjukkan suatu respon afektif pada 

aspek khusus pekerjaan” 

4) Davis dan Newstrom (1995) 

“Komitmen terhadap perusahaan adalah 

tingkat kemauan karyawan untuk 

mengidentifikasikan dirinya pada perusahaan, dan 

untuk keinginannya melanjutkan partisipasi 

secara aktif dalam perusahaan tersebut”. 

Komitmen Organisasional dapat juga dikatakan 

sebagai loyalitas karyawan, yang merupakan 

sebuah derajat yang mana seorang karyawan 

mengidentifikasikan diri terhadap organisasi dan 

ingin untuk melanjutkan berpartisipasi secara 

aktif dalam organisasi tersebut. Hal ini juga dapat 

untuk mengukur keinginan karyawan untuk tetap 

bertahan di masa yang akan datang, dan 

kecenderungan positif yang muncul dari 

karyawan adalah catatan kehadiran yang baik, 

ketaatan pada kebijakan organisasi, dan 

menurunnya tingkat perputaran karyawan. 

5) Meyer dan Allen (1997) 

“Komitmen dalam berorganisasi sebagai 

suatu konstruk psikologis yang merupakan 

karakteristik hubungan anggota organisasi dengan 

organisasinya dan memiliki implikasi terhadap 

keputusan individu untuk melanjutkan 

keanggotaannya dalam berorganisasi”. 

Berdasarkan definisi tersebut anggota yang 

memiliki komitmen terhadap organisasinya akan 

lebih dapat bertahan sebagai bagian dari 
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organisasi dibandingkan anggota yang tidak 

memiliki komitmen terhadap organisasi.
72

 

Patterson menyebutkan bahwa faktor yang paling 

penting yang dapat menyebabkan tidak suksesnya 

perubahan organisasi adalah kurangnya komitmen 

orang-orang yang terlibat di dalamnya. Pekerja yang 

memiliki komitmen yang tinggi merupakan pekerja 

yang sejahtera secara psikologis dan mau 

menunjukkan usaha dalam proyek perubahan dan 

lebih bersedia mengembangkan sikap positif terhadap 

perubahan organisasi.
73

 

Komitmen Organisasional merupakan salah satu 

topik yang akan selalu menjadi tinjauan baik bagi 

pihak manajemen dalam sebuah organisasi maupun 

bagi para peneliti yang khususnya berfokus pada 

perilaku manusia.  

 

b. Unsur-unsur Komitmen Organisasi 

Seseorang dapat membangun komitmen jika ia 

mendapatkan kesemua unsur-unsurnya, tidak satu hal 

yang ia bangun, namun semua aspek dari komitmen ia 

miliki. Secara umum komitmen memiliki unsur-unsur 

sebagai berikut.  

1) Tanggung jawab  

Tanggung jawab adalah sikap komitmen yang 

dapat dilihat dari proses dan hasil kerja. Council 

of Europe (2001:27) mengutip pendapat Francis 

Kaplan, tanggung jawab adalah tuntutan atas 

tindakan yang telah dilakukan. Adapun tanggung 

jawab yang dimaksud adalah: 

a) Moral Secara etis seseorang mengontrol sikap 

dan perilakunya untuk sesuai dengan aturan 
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yang berlaku (aturan sosial jika di dalam 

masyarakat, aturan agama jika dalam 

beragama, aturan kerja jika di dalam 

perusahaan, dan sebagainya). 

b) Kecerdasan Memiliki kemampuan menilai 

antara salah dan benar, sehingga kehati-hatian 

melekat pada perbuatan.  

2) Konsekuensi 

Perilaku komitmen juga dapat dilihat dari 

sikap penerimaan terhadap segala risiko, baik 

risiko yang melekat pada suatu pekerjaan atau 

risiko yang muncul akibat terjadi kesalahan. 

Seorang pegawai yang konsekuen ia akan 

mempersiapkan diri untuk mengatasi berbagai 

risiko yang sudah melekat pada suatu pekerjaan. 

isalnya dengan mempelajari pekerjaan tersebut 

dengan seksama dan teliti, meningkatkan 

pengetahuan tambahan terkait antisipasi risiko, 

meningkatkan keahlian, dan meningkatkan 

kecerdasan emosional dalam menyelesaikan 

risiko-risiko dengan bijaksana. Selai itu, seorang 

pegawai yang konsekuen akan memikul segala 

risiko yang diakibatkan karena kesalahannya. 

Pegawai adalah manusia, dan salah satu sifat 

manusia adalah kelalaian. Nah, pada saat terjadi 

kesalahan yang diakibatkan karena kelalaiannya, 

ia berupaya keras menyelesaikannya dan 

menerima segala kemungkinan terburuk. 

3) Jujur  

Shafwat Abdul Fattah (2004) jujur adalah 

sikap baik, dan perilakunya adalah keterus 

terangan. Mereka tenang dalam setiap keadaan, 

tidak takut atau ragu-ragu. Kepekaannya terhadap 

keadaan menjadi ciri yang sering nampak, bahwa 

mereka sulit menahan diri dalam kebaikan, dan 

mudah menyampaikan kemungkinan buruk. 
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Menurut Fuad Abdurahman, kejujuran adalah 

suara hati (karunia tuhan) atau bisa dibilang 

bawaan dari lahir untuk berkata benar, bersikap 

baik, dan bertindak sejalan dengan perkataan. 

Prinsip dasarnya adalah keterbukaan, sikap ini 

mengedepankan kebaikan sebagai asas bersosial, 

meskipun harus mengambil risiko (dalam keadaan 

tertentu).  

4) Konsisten 

Konsisten adalah sikap kerja sistematis dan 

teratur. Pegawai bekerja mengikuti jadwal yang 

telah ditetapkan, dan melaksanakan sesuai 

tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Selain itu, 

konsisten juga berarti tidak melampaui batas. 

Artinya setiap pegawai tidak diperkenankan 

bertindak di koridor jabatannya atau posisinya 

atau wewenangnya. 

Danial Zainal Abidin (2008:212), konsisten 

diartikan sebagai keajeggan sikap dan perilaku 

pada jalan yang lurus. Dengan kata lain, 

konsistensi berkaitan denga perilaku baik yang 

tidak pudar karena sesuatu. Kecenderugannya 

adalah kebaikan, sehingga sangat sulit 

mengidentifikasi keburukan. Maka dalam konteks 

kerja, sikap konsisten dapat menjadi senjata 

strategis di dalam mencapai tujuan organisasi. 

Tatay Sutari (2016:100), merupakan keteguhan 

hati yang terwujud dalam perbuatan yang benar, 

baik dalam keadaan sulit maupun mudah. 

Preaktek konsisten tidak berhubungan dengan 

keterbatasan, mereka yang memiliki sikap ini 

dapat melihat hal-hal positif sebagai substitusi 

dari kemungkinan terburuk. 
74
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c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen 

Karyawan  

Menurut Umiker faktor-faktor yang 

mempengaruhi komitmen karyawan adalah:  

1) Kepedulian yang diatur secara langsung 

mempengaruhi komitmen untuk menghasilkan 

kinerja lebih unggul, dan secara tidak langsung 

mempengaruhi komitmen karyawan terhadap 

atasan dan profesinya.  

2) Perampingan, penggabungan, penurunan upah, 

ketidakamanan kerja, dan imbalan atas 

produktivitas yang meningkat.  

3) Persepsi dari dukungan organisasional dan tingkat 

dimana manajer menilai kontribusi karyawan dan 

kepedulian tentang produktivitas yang meningkat 

dari karyawan. Scott dan Jaffe menekankan 

pengaruh negatif dari kurangnya integritas para 

manajer dan pemilik perusahaan akan merusak 

komitmen lebih cepat daripada yang lain.  

4) Kestabilan kerja. Peluang frustasi disebabkan 

tuntutan-tuntutan yang baru dan perubahan pola 

kerja akan mengurangi komitmen.  

5) Kekuasaan karyawan. Karyawan lebih suka 

mengambil risiko dan membuat komitmen ketika 

mereka merasa ditanggapi, memiliki kebebasan 

menjadi dirinya sendiri, dan terselamatkan dari 

diskriminasi dan gangguan.
75

  

Sedangkan Menurut (John R. Schermerhorn, 2007) 

dua dimensi utama untuk komitmen organisasi yaitu:  

                                                                                                                             
(Studi Pada Karyawan Pd. Pembangunan Kota Binjai),” Jurnal Manajemen, Vol. 6, 

No. 2 (2020) : 2615-1928 
75 Lilis Ardini, “Analisis Perbandingan Pengaruh Langsung Dan Tak 

Langsung Faktor Budaya Organisasi Dan Komitmen Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada UPTD Parkir Kota Surabaya”, Ekuitas, Vol. 13 No. 2 Juni 2009: 238 – 258. 

ISSN 1411-0393. h.243 
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a) Komitmen rasional mencerminkan perasaan 

bahwa pekerjaan menyajikan keuangan, 

perkembangan, kepentingan profesional 

seseorang.  

b) Komitmen emosional mencerminkan perasaan 

bahwa apa yang dilakukannya adalah penting, 

berharga, dan bermanfaat nyata kepada orang 

lain. Buktinya adalah bahwa komitmen emosional 

yang kuat untuk organisasi, berdasarkan nilai-

nilai dan kepentingan orang lain, adalah sebanyak 

empat kali lebih kuat dalam mempengaruhi 

kinerja secara positif daripada komitmen rasional, 

terutama didasarkan pada gaji dan kepentingan 

diri.
76

 

 

d. Dimensi Komitmen Organisasi 

Tiga dimensi komitmen organisasi, yang oleh 

Meyer dan Allen (1990) lebih memilih untuk 

menggunakan istilah komponen komitmen organisasi 

daripada tipe komitmen organisasi karena hubungan 

karyawan dengan organisasinya dapat bervariasi 

dalam komponen tersebut. Selain itu, setiap 

komponen komitmen berkembang sebagai hasil dari 

pengalaman yang berbeda serta memiliki implikasi 

yang berbeda pula.  

Cut Zurnali (2010) mendefinisikan masing-

masing dimensi komitmen organisasional sebagai 

berikut:  

1) Komitmen afektif (affective commitment) adalah 

perasaaan cinta pada organisasi yang 

memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan 

membina hubungan sosial serta menghargai nilai 

hubungan dengan organisasi dikarenakan telah 

menjadi anggota organisasi.  

                                                           
76 Ria Mardiana Yusuf & Darman Syarif, “Komitmen Organisasi Definisi, 

Dipengaruhi, & Mempengaruhi”, ( Makassar : Nas Media Pustaka, 2017), h.38 
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2) Komitmen kontinyu (continuance commitment) 

adalah perasaan berat untuk meninggalkan 

organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan 

dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan 

organisasi dan penghargaan yang berkenaan 

dengan partisipasi di dalam organisasi.  

3) Komitmen normatif (normative commitment) 

adalah perasaan yang mengharuskan untuk 

bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban 

dan tanggung jawab terhadap organisasi yang 

didasari atas pertimbangan norma, nilai dan 

keyakinan karyawan.
77

 

 

e. Komitmen Organisasi dalam Persfektif Islam 

Berkaitan dengan etika kerja islam, dalam 

kehidupan berorganisasi setiap muslim dituntut untuk 

berkomitmen terhadap organisasi didunia dengan satu 

tuntutan bahwa segala bentuk pertumbuhan dan 

perkembangan materi harus ditunjukan demi keadilan, 

kebenaran dan peningkatan ketakwaan spiritual baik 

bagi organisasi maupun dirinya sendiri sebagai wujud 

pertanggungjawaban sebagai khalifah dibumi.
78

 

Tidak hanya komitmen didalam suatu organisasi 

yang dibutuhkan, tetapi juga dalam kehidupan 

beragama. Dalam kehidupan beragama seorang 

muslim harus berkomitmen pada diri sendiri untuk 

menjalankan segala macam printah allah dan 

menjauhi segala larangannya. Dalam perspektif islam, 

komitmen seorang tercermin dalam aktivitas yang 

dilakukan. Komitmen dalam menjalankan kewajiban 

dan menjauhi larangan Allah SWT merupakan wujud 

dari komitmen seorang manusia sebagai makhluk 

                                                           
77 Ibid, h,14 
78 A Jamil,Pengaruh Etika Kerja Islam Terhadap Sikap-sikap Pada 

Perubahan Organisasi: Komitmen Organisasi Sebagai Mediator, (Semarang: Tesis 

Program Study Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, 2007) h.32  
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tuhan.  Sebagaimana firman Allah dalam surah 

Fussilat ayat 30: 

 

ه َّْٛ ُلَّع  اَّج حُ  ض  ْٕ َّاْسح م بُي َُّذُى 
ثُ  بَّّللّا  اَّس  ْٕ َّل بنُ  ٍ ْٚ َّان ِز  ٌ ُِٓىَّاِ

ُْحُْىَّ َُّك ْٙ ُ ِةَّان حِ اَّثِبْنج  ْٔ ا ْثِشُش  ٔ اَّ ْٕ َُ َّج ْحض  ل   ٔ اَّ ْٕ بفُ َّج خ  ةَُّا ل  ى ِك 
ه ٰۤ  ً اْن

َّ ٌ ْٔ ُذ ع  ْٕ  جُ
 

“Sesungguhnya orang-orang yang berkata, 

“Tuhan kami adalah Allah” kemudian mereka 

meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-

malaikat akan turun kepada mereka (dengan 

berkata), “Janganlah kamu merasa takut dan 

janganlah kamu bersedih hati; dan bergembiralah 

kamu dengan (memperoleh) surga yang telah 

dijanjikan kepadamu.”
79

 

 

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa dengan 

adanya keteguhan hati yang kuat (keyakinan) dalam 

diri individu, maka hal ini akan mendorong individu 

untuk tetap konsisten dan bertanggung jawab secara 

lahir maupun batin dalam menjalani kontrak dengan 

organisasi hingga tercapainya tujuan yang menjadi 

kesepakatan bersama. Pertanggungjawaban selalu 

berkaitan dengan konsep amanah. Persoalan Amanah 

merupakan hasil transaksi dengan Allah SWT. 

Amanah mempunyai arti keinginan untuk 

memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Secara 

umum Amanah dari Allah SWT kepada manusia ada 

dua, yaitu ibadah dan khalifah. Kepatuhan kepada 

Allah SWT adalah kepatuhan yang bersifat mutlak. 

Karena, allah menciptakan manusia adalah untuk 

mengabdi kepadanya. 
80

 dalam surat Al-Mu‟min: 8 

                                                           
79 Al-Qur‟an, Fussilat: 30. 
80 Prof.Dr.KH.Didin Hafidhuddin,M.Sc & H.Hendri Tanjung,Ph.D, 

“Pengantar Manajemen Syariah”, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019, h.113 



 
 

67 

dikemukakan bahwa salah satu ciri orang mukmin 

yang akan mendapatkan kebahagiaan adalah orang 

yang selalu menjaga amanah dan janjinya. 

Sebaliknya, tidak melaksanakan amanah dianggap 

memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat orang 

munafik. Rasulullah Saw. Bersabda: 

 

اَّ إِر   ٔ َّ ز َّة  َّك  ذ َّخ  اح  ُ بفِِكَّذ ال ُخَّ:َّإِر  ًُ اٚ  ةَُّاْن

.  ٌ ب َّخ   ٍ ًِ اَّْاجُ إِر   ٔ َّ َّأ ْخه ف  ذ  ع  َّانشٛخبٌ(َّسٔاِ)ٔ   
 

“Tanda orang munafik itu ada tiga: jika 

berbicara ia berdusta, jika berjanji tidak ditepati, dan 

jika diberi Amanah selalu berkhianat.” (HR Bukhari 

dan Muslim).
81

 

 

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan 

bahwa sebuah komitmen merupakan komponen yang 

penting pula menurut islam, islam memandang suatu 

komitmen dalam diri merupakan kesanggupan dalam 

diri untuk menjalankan sebuah Amanah yang 

diembankan untuk dipertanggung jawabkan 

dikemudian hari. Dengan adanya keteguhan hati yang 

kuat (keyakinan) dalam diri anggota organisasi, maka 

hal ini akan mendorong anggota organisasi untuk 

tetap konsisten dan bertanggung jawab secara lahir 

maupun batin dalam menjalani kontrak dengan 

organisasi hingga tercapainya tujuan yang menjadi 

kesepakatan Bersama. Bahkan dalam ayat diatas 

Allah berfirman barang siapa yang setia kepada 

seseorang maka dia setia kepada Allah, dan barang 

siapa yang menepati janjinya maka dia akan 

mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. 

Ada 5 indikator-indikator dari Komitmen 

Organisasi dalam persfektif Islam antara lain yaitu: 

                                                           
81 Ibit. h,116  
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a) Bangga pada organisasi  

Ikatan emosional antara pegawai dengan 

instansi yang kuat mengenai perasaan senang dan 

bangga menjadi salah satu bagian dari instansi 

tempatnya bekerja. 

b) Pertimbangan kerugian apabila keluar dari 

organisasi  

Suatu keadaan bimbang yang diharuskan 

memilih 2 keputusan dengan mempertimbangkan 

sisi positif dan negatifnya. 

c) Beban moral apabila meninggalkan organisasi 

Suatu dukungan moral yang menjadi dasar 

pegawai untuk menerima nilai yang ada didalam 

perusahaan dan tetap tinggal diperusahaan atau 

meninggalkan perusahaan dalam kondisi yang 

tidak sesuai. 

d) Kepatuhan atas tugas yang diberikan 

Mematuhi peraturan dan mengerjakan 

pekerjaan yang telah diberikan dengan prosedur 

yang telah diberikan. 

e) Loyalitas pada atasan dan rekan kerja 

Loyalitas menurut pegawai yaitu kesetiaan 

pada pekerjaan yang telah diberikan. Sementara 

perusahaan hanya dipandang sebagai tempat 

bekerja, dan kewajiban pegawai hanyalah bekerja 

dan mengikuti peraturan yang berlaku diinstansi. 
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B. Kerangka Pikir 

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian isi seperti 

gambar berikut: 

        H1 

 

                                             H4 

 

   H3 H2  

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

Sumber data : Data diolah oleh penulis (2021) 

Kerangka pemikiran diatas dimaksudkan untuk 

menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-

persepsi keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu 

employee engagement dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan seperti pengenalan masalah, pencarian 

informasi, evaluasi berbagai alternative. 

 

C. Pengajuan Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap rumusan 

masalah.
82

 Hipotesis tersebut akan ditolak jika ternyata salah, 

dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Oleh karena 

itu, pada penulisan laporan ini. Hipotesis diartikan 

kebenarannya. Berdasarkan uji statistik, penulisan 

menggunakan hipotesis nol atau hipotesis nilai dan juga 

hipotesis alternative.
83

 Hipotesis yang dibuat dalam penelitian 

ini meliputi: 

                                                           
82 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung: Alfabeta, 2009) h.25 
83 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian Dengan Statistik, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2004), h. 33 
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1. Employee engagement terhadap kinerja karyawan 

Dalam Standard Chartered Bank‟s Corporate 

Leadership Council tahun 2004 (Maheshwari, 2008) 

employee engagement didefinikan sebagai bentuk 

pernyataan kesetiaan kepada seseorang atau sesuatu di 

organisasi mereka, berkaitan seberapa keras mereka 

bekerja, dan seberapa bertahan mereka tinggal pada 

organisasi sebagai akibat dari komitmen yang 

dimilikinya.
84

 Aisha (2014) mengemukakan jadi adanya 

hubungan positif keterlibatan karyawan dengan kinerja.
85

 

Greis (2015) mengemukakan bahwa keterlibatan kerja 

berpengaruh positif dan sigifikan terhadap kinerja.
86

 

Perusahaan konsultan Watson Wyatt (Vazirani, 2007) 

membuktikan bahwa terdapat hubungan intrinsik antara 

karyawan yang terikat (engaged), kesetiaan pelanggan 

dan profitabilitas.
87

 Berdasarkan uraian diatas, maka 

hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut : 

H1: “Terdapat pengaruh Employee engagement terhadap 

kinerja karyawan” 

 

2. Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan  

Komitmen organisasi merupakan keinginan yang kuat 

untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok dan 

kamauan usaha yang tinggi untuk suatu organisasi serta 

suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-

nilai dan tujuan-tujuan organisasi.
88

 Kinerja sumber daya 

                                                           
84 V Maheshwari, Employee engagement in driving business performance, 

Proceeding dari Seminar Pembaruan Manajemen Bisnis Indonesia. Seminar Nasional 

Manajemen Bisnis Indonesia ke-2. Prasetiya Mulya Business School. Jakarta, 2008. 
85 Akbar Aisha,  Job Involvement-Predictor of Job Satisfaction and Job 

Performance-Evidence from Pakistan University of Haripur Pakistan, World Applied 

Sciences Journal 30,  Vol 8,  No 2, P: 11 (2014) 
86 Greis Sendow, Beban Kerja, OrganizationalL Citizenship Behavior, Dan 

Keterlibatan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Karyawan PT. PLN (PERSERO) 

Wilayah Suluttenggo Area Manado, Jurnal EMBA, Vol 3, No 2 Juni 2015, h, 1061-

1072 
87 Nitin Vazirani, “Employee Engagement,  Working Paper Series”, SIES : 

College of Management Studies, h. 1-17. 
88 Edy Sutrisno,Budaya Organisasi, (Jakarta : Kencana,2010),h.292 
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manusia pada suatu organisasi dipengaruhi pada 

komitmen.
89

 Penelitian yang dilakukan (Memari, 2013) 

menuatakan bahwa komitmen organisasional berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan.
90

 

Erkut (2014) menjelaskan bahwa komitmen 

organisasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja.
91

 Preeti (2014) menemukan adanya 

hubungan positif dan signifikan komitmen organisasional 

terhadap kinerja.
92

 Berdasarkan uraian diatas, maka 

hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut :  

H2: “Terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan” 

 

3. Employee engagement terhadap komitmen organisasi 

Penelitian yang dilakukan oleh Simons & Buitendach 

(2013), dan Lolitha & Jhonson (2015) yang menemukan 

bahwa employee engagement berhubungan positif dengan 

komitmen organisasi. Astuti & Khoirunnisa (2018) 

menunjukkan bahwa employee engagement memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasional. Semakin tinggi employee engagement, 

semakin tinggi komitmen organisasional.
93

 Menurut 

Sopiah (2008) mengatakan bahwa semakin tinggi 

komitmen organisasi maka akan berdampak pada 

                                                           
89 Cheristina dan Maren dalam Agung Prihantono, Peningkatan Kinerja 

Sumber Daya Manusia Melalui Motivasi, Disiplin, Lingkungan Kerja dan Komitmen, 

Jurnal UNIMUS, Vol.8 No.2 Agustus 2012,h.5 
90 Negin Memari, Omid Mahdieh, & Ahmad Barati Marnani, The impact of 

organizational commitment on employees job performance, Interdisciplinary journal 

of contemporary research in business, Vol 5, No 5, Pp: 164-171 (2013)  
91 Haluk Tanriverdi & Erkut Altindag, Organizational Ethics and Climate, 

Organizational Commitment in Job Performance at Health Institutions in Turkey, 

Journal  of Business and Social Sciences. Vol. 3. No. 6. Pp: 44-60 September 2014 
92 Preeti Srisvastava, dkk, The Effect Of Organizational Commitment, And 

Job Satisfaction, On Employees Job Performance, International Journal of Art and 

Humanity Science, Vol 1, No 2, PP: 215-217 Augustust 2014.  
93 Efi Astuti & Rikha Muftia Khoirunnisa, “Pengaruh Employee 

Engagement,Komitmen Organisasi, Dan Kepemimpinan Transformasional Terhadap 

Kesiapan Untuk Berubah Pada Karyawan Universitas Ahmad Dahlan”, Jurnal Fokus 

8 (1), 47-66, 2018.  
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karyawan akan tetap tinggal (loyal) dalam organisasi dan 

akan selalu meningkatkan kinerjanya.
94

 

H3: “Terdapat pengaruh Employee engagement terhadap 

komitmen organisasi. 

 

4. Employee engagement terhadap kinerja karyawan dengan 

komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. 

Penelitian yang dilakukan Ekmekçi (2011) 

membuktikan bahwa keterlibatan kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja melalui komitmen 

organisasional.
95

 Armanu (2015) menjelaskan bahwa 

keterlibatan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

yang dimediasi secara parsial oleh komitmen 

organisasional.
96

 Akram (2014) menyatakan bahwa 

terdapat hubungan positif antara keterlibatan kerja 

terhadap kinerja karyawan yang di mediasi parsial oleh 

komitmen organisasional.
97

 Adapun hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Sebastianus Alexander Septiadi, Desak 

Ketut Sintaasih & I Made Artha Wibawa yang berjudul 

Pengaruh Keterlibatan Kerja Terhadap Kinerja dengan 

Pemediasi Komitmen Organisasional menunjukan secara 

parsial komitmen organisasi mempengaruhi kinerja 

karyawan. 
98

 

H4: “Terdapat pengaruh Employee engagement terhadap 

kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel moderasi”. 

                                                           
94 Sopiah. “Perilaku Organisasi”, (Yogyakarta: ANDI). 
95 Asli Kucukalan Ekmekci, A study on involvement and commitment of 

employees in Turkey, Journal of Public Administration and Policy Research, Vol 3, 

No 3, Pp: 68-73, March 2011. 
96Armanu, Pengaruh Keterlibatan Karyawan Gaya Kepemimpinan Dan 

Komitmen Organisasional Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Studi Pada BRI 

Cabang Probolinggo, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol. 13. No. 3. P: 335, 
97 Khurram Zafar Awan, dkk, Mediation Role of Organizational 

Commitment in the Relationships of Organizational Politics and Job Involvement and 

Employee Performance, International Journal of Academic Research in Economics 

and Management Sciences, Vol 3, No 6, ISSN: 226-3624  
98 Sebastianus Alexander Septiadi, Desak Ketut Sintaasih & I Made Artha 

Wibawa yang berjudul Pengaruh Keterlibatan Kerja,h.3113 
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