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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pengembangan karir dan Kepuasan Kerja terhadap Employee
Engagement, baik secara parsial maupun simultan di PT. KLX Bekasi. Jenis penelitian ini tergolong dalam
penelitain kuantitatif. Metode survei yang digunakan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan
kuesioner atau angket. Jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 89 responden, dimana responden tersebut
merupakan karyawan yang bekerja di PT. KLX Bekasi. Teknik analisis data menggunakan uji regresi linier
berganda dengan persamaan diolah dengan SPSS 22. hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan karir
(X1) dan Kepuasan Kerja (X2) berpengaruh terhadap Employee Engagement (Y).
Kata Kunci : Pengembangan karir, Kepuasan Kerja, Employee Engagement.

Abstract
This study aims to determine the Effect of Career Development and Job Satisfaction on Employees Engagement,
both partially and simultaneously at PT. KLX Bekasi. This type of research is classified into quantitative
research. The survey method used to obtain primary data using a questionnaire. The number of samples in this
study amounted to 89 respondents, where the respondents were employees who worked at PT. KLX Bekasi. Data
analysis techniques using multiple linear regression tests with equations processed with SPSS 22. The results of
the study showed that Career Development (X1) and Job Satisfaction (X2) had an effect on Employee Engagement
(Y).
Keywords : Career Development, Job Satisfaction, Employee Engagement.

I.

PENDAHULUAN

Dalam menanggapi era globalisasi dan
kompetisi internasional, berbagai perusahaan baru
bermunculan baik di bidang perakitan kendaraan roda
dua (2) maupun kendaraan roda empat (4). Setiap
perusahaan berlomba-lomba menawarkan produk
dengan keunggulan dan keistimewaannya masingmasing. Perusahaan tersebut beroperasi dengan

memaksimalkan seluruh sumber dayanya, untuk
menghasilkan produk yang dapat dipasarkan.
Dalam hal ini pengelolaan sumber daya yang
dimiliki perusahaan meliputi sumber daya finansial,
fisik, sumber daya manusia, serta kemampuan
teknologi dan sistem. Dalam organisasi modern,
sumber daya manusia mempunyai peranan baru
diantaranya pendorong produktivitas, membuat
perusahaan menjadi lebih tanggap terhadap inovasi
produk dan perubahan teknologi, mendorong
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kesetiaan dan membangun komitmen karyawan atau
dengan kata lain karyawan yang engaged. Karyawan
yang engaged secara emosional akan mendedikasikan
dirinya kepada perusahaan dan secara penuh
berpartisipasi di dalam pekerjaannya dengan antusias
yang besar untuk kesuksesan dirinya dan perusahaan.
Setiap perusahaan memiliki keanekaragaman
budaya, termasuk budaya perusahaan di Negara
Jepang. Prinsip budaya kerja perusahaan di Negara
Jepang adalah jika perusahaan untung, pekerja akan
diuntungkan. Disiplin dan semangat kerja inilah yang
dapat membentuk sikap dan mental kerja yang
positif. Disiplin juga menjadikan para pekerja patuh
dan loyal terhadap perusahaan. Mereka mau
melakukan apa saja demi keberhasilan perusahaan,
karena mereka beranggapan jika hasil produksi
meningkat dan perusahaan mendapatkan keuntungan
besar, maka mereka juga akan mendapatkan
kompensasi yang setimpal.
Perusahaan di Negara Jepang juga memilki
budaya 5S yaitu Seiri (ringkas), Seiton (rapih),
Seisou (resik), Seiketsu (rawat) dan shitsuke (rajin).
Budaya tersebut harus dijalankan dengan komitmen
yang baik karena merupakan suatu perbaikan
berkesinambungan seperti unsur 5S yang terakhir
yaitu shitsuke yang artinya rajin, hal tersebut
dibuktikan dengan majunya Negara Jepang karena
menganut budaya 5S tersebut. Dari dua budaya
perusahaan di Negara Jepang tersebut maka dapat
disimpulkan bahwa bekerja dengan orang Jepang
berarti bersedia untuk menjadikan pekerjaan sebagai
kebanggan hidup.
Berdasarkan teori dua (2) faktor yaitu Satisfies
dalam kepuasan kerja, faktor-faktor atau situasi yang
dibutuhkan sebagai kepuasan kerja yang terdiri dari
pekerjaan menarik, penuh tantangan, ada kesempatan
untuk berprestasi, serta ada kesempatan memperoleh
penghargaan dan promosi. Kepuasan kerja adalah
satu tanggapan dari seorang karyawan terhadap
segala hasil pekerjaan atau kondisi-kondisi lain yang
berhubungan dengan aspek psikologis mereka
terhadap pekerjaannya.
PT. KLX merupakan salah satu perusahaan
yang bergerak dalam bidang otomotif perakitan
kendaraan roda dua (2) yang selalu menjadi pioneer
dibeberapa segmen pasar. Untuk menghadapi
persaingan global maka PT. KLX harus memiliki
karyawan yang produktif, berdedikasi tinggi dan
memiliki komitmen yang baik kepada pekerjaan dan
perusahaan. Data yang diperoleh dari PT. KLX
melalui wawancara dengan manajer departemen

personalia dapat disimpulkan bahwa karyawan PT.
KLX memiliki engagement yang cukup baik. Hal
tersebut dilihat dari tidak adanya jarak antara pihak
manajemen
atau
atasan
karyawan
dengan
bawahannya, sangat rendahnya tingkat turnover
intention karyawan, aktifnya para karyawan dalam
mengikuti konvensi kaizen yang bertujuan untuk
melakukan perbaikan dalam pekerjaan yang
dibutuhkan untuk bertahan dalam persaingan global.
Adapun
salah
satu
penyebab
karyawan
mengundurkan diri adalah karena rendahnya
pengembangan karir di PT. KLX, namun hal tersebut
sudah diatasi dengan berbagai strategi yang
ditetapkan oleh perusahaan.
Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang dilakukan di PT.
KLX adalah :
1. Untuk mengetahui pengaruh Pengembangan
karir terhadap employee engagement.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja
terhadap employee engagement.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengembangan karir
dan kepuasan kerja secara simultan terhadap
employee engagement.

II.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Robbins dan Judge dalam Alamsyah,
Y.D, et all. (2015: 25) employee engagement di
definisikan sebagai kondisi dimana karyawan
memiliki gairah untuk pekerjaan meraka dan
merasakan hubungan yang mendalam untuk
organisasi mereka, sedangkan karyawan yang tidak
memiliki keterikatan atau engagement, pada dasarnya
telah menempatkan waktu untuk bekerja tetapi tidak
memiliki energi atau perhatian ke dalam pekerjaan
mereka. Jadi dapat disimpulkan bahwa employee
engagement adalah sikap positif yang berupa
keterlibatan, antusiasme, dan ikatan emosianal yang
berkaitan dengan peran individu dalam bekerja dan
hubungan dengan organisasi mereka.
Menurut Durbin dalam Alamsyah, Y.D, et all.
(2015: 22) pengembangan karir adalah aktivitas
kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai
merencanakan karir masa depan mereka di
perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang
bersangkutan dapat mengembangkan diri secara
maksimum. Menurut Nawawi dalam Subekhi dan
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Jauhar (2016: 167) pengembangan karir merupakan
suatu rangkaian posisi atau jabatan yang ditempati
seseorang selama masa kehidupan tertentu.
Menurut Martoyo dalam Alamsyah, Y.D, et all.
(2015: 17), kepuasan kerja merupakan salah satu
aspek psikologis yang mencerminkan perasaan
seseorang terhadap pekerjaannya, sedangkan menurut
Schermerhorn at el, (2016:71), kepuasan kerja adalah
sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai
pekerjaannya.

III.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian
Menurut Sugiyono (2016: 8), metode
penelitian
kuantitatif
adalah
metode
yang
penelitiannya berupa angka-angka dan analisisnya
menggunakan statistik, dipakai untuk meneliti
populasi
dan
sampel,
pengumpulan
data
menggunakan instrumen bertujuan untuk menguji
hipotesis penelitian.
Desain penelitian ini meliputi gambaran studi
kausal yang mempelajari hubungan kausal antara
variabel seperti gambar dibawah ini.

(X1)

H1
H2

(Y)

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi data
penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. KLX
Bekasi dengan jumlah 803 karyawan, sedangkan
populasi terjangkau adalah karyawan dengan latar
belakang pendidikan Diploma dan Sarjana dengan
masa kerja minumum tiga (3) tahun, yaitu sebanyak
114 karyawan.
Sampel
Penarikan sampel dilakukan secara Sampling
Purposive yaitu teknik penentuan sampel dengan
pertimbangan tertentu (Sugiyono: 85). Dengan
pengambilan sampel mengacu pada rumus Slovin :
n=

1+ 2

Keterangan:
Keterangan Variabel :
X1 = Pengembangan karir
X2 = Kepuasan Kerja
Y
= Employee Engagement
n
= Ukuran sampel
N
= Ukuran populasi
e
= 5% kelonggaran ketidak telitian karena
kesalahan pengambilan sampel yang dapat
ditoleransi
Maka besarnya sampel adalah :

H3
n=

(X2)

Gambar 3.1
Model Hipotetik
Penelitian ini dilakukan dengan metode
kuantitatif survei kausal, dimana terdapat dua (2)
variabel independen yaitu Pengembangan karir (X1)
dan kepuasan kerja
(X2), sedangkan variabel
dependennya adalah employee engagement (Y).
Seperti gambar hubungan kausal pada poin 3.1 desain
penelitian diatas.
Populasi
Menurut Sugiyono (2016: 80), populasi adalah
wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau
subjek menjadi kualitas dan karakteristik tertentu

1 + 114(0.05)2 = 88,7

Ukuran besarnya sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 88,7 yang dibulatkan
menjadi 89 responden.

IV. PEMBAHASAN HASIL
Analisis regresi linier berganda adalah
hubungan secara linier antara dua (2) atau lebih
variabel independen (X1 dan X2) dengan variabel
dependen (Y). Analisis ini untuk mengetahui arah
hubungan antara variabel independen dengan variabel
dependen apakah masing-masing variabel independen
memiliki hubungan positif atau negatif dan untuk
memprediksi nilai dari variabel dependen apabila
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nilai variabel independen mengalami kenaikan
ataupun penurunan.
Berdasarkan perhitungan analisis regresi linier
berganda yang dilakukan melalui statistik dengan
menggunakan program SPSS 22, maka diperoleh
hasil sebagai berikut :
Coefficientsa

Berdasarkan tabel output SPSS pada tabel 4.16
diatas, didapat nilai koefisien determinasi atau R
Square adalah sebesar 0,437 atau sama dengan
43,7%. Angka tersebut menunjukkan bahwa variabel
Pengembangan karir (X1) dan variabel Kepuasan
Kerja (X2) secara simultan berpengaruh terhadap
variabel Employee Engagement (Y) sebesar 43,7%.
Sedangkan sisanya 56,3% dipengaruhi oleh variabel
lain diluar persamaan regresi ini atau variabel yang
tidak diteliti.
Uji T

Sumber : Data SPSS 22 Diolah Peneliti (2019)

Berdasarkan hasil diatas, maka diperoleh
regresi sebagai berikut :
Y = 13,725 + 0,202 X1 + 0,859 X2 Model tersebut
menunjukkan bahwa :
1. Konstanta = 13,725
Jika variabel Pengembangan karir dan Kepuasan
Kerja diasumsikan tetap maka Employee
Engagement akan meningkat sebesar 13,725.
2. Koefisien Pengembangan karir X1 Nilai koefisien
Pengembangan karir sebesar 0,202, menyatakan
bahwa setiap terjadi kenaikan kepercayaan untuk
Pengembangan karir akan diikuti terjadinya
kenaikan Employee Engagement sebesar 0,202.
3. Koefisien Kepuasan Kerja X2
Nilai koefisien Kepuasan Kerja sebesar 0,857
menyatakan bahwa setiap terjadi kenaikan
kepercayaan untuk Kepuasan Kerja akan diikuti
terjadinya kenaikan Employee Engagement
sebesar 0,857.
Uji Koefisien Determinasi (R2)

Sumber : Data SPSS 22 Diolah Peneliti (2019)

Sumber : Data SPSS 22 Diolah Peneliti (2019)

1. Hasil Uji T Variabel Pengembangan karir
Terhadap Employee Engagement
Untuk membuktikan bahwa Pengembangan
karir memiliki pengaruh terhadap Employee
Engagement. melalui hipotesis yang diuji adalah
sebagai berikut:
H0 = Secara parsial Pengembangan karir Tidak ada
pengaruh terhadap Employee Engagement.
Ha = Secara parsial Pengembangan karir ada
pengaruh terhadap Employee Engagement.
Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara parsial
uji t signifikansi yang terdapat pada tabel 4.14 diatas
diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,645 untuk variabel
Pengembangan karir. Sedangkan statistik table (ttabel) sebesar 1,987. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa variabel bebas Pengembangan
karir secara parsial memiliki pengaruh dan relatif
signifikan terhadap Employee Engagement.
2. Hasil Uji T Variabel Kepuasan Kerja Terhadap
Employee Engagement
Untuk membuktikan bahwa Kepuasan Kerja
memiliki pengaruh terhadap Employee Engagement.
melalui hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:
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H0 = Secara parsial Kepuasan Kerja Tidak ada
pengaruh terhadap Employee Engagement.
Ha = Secara parsial Kepuasan Kerja ada pengaruh
terhadap Employee Engagement.
Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara
parsial uji t signifikansi yang terdapat pada tabel 4.14
diatas diperoleh nilai t-hitung untuk variabel
Kepuasan Kerja (X2) sebesar 3,961. Sedangkan
statistik table (t-tabel) sebesar 1,987. Sehingga dapat
ditarik kesimpulan bahwa variabel bebas Kepuasan
Kerja secara parsial memiliki
pengaruh dan relatif signifikan terhadap Employee
Engagement.
Uji F

Sumber : Data SPSS 22 Diolah Peneliti (2019)

Untuk membuktikan bahwa Pengembangan
karir dan Kepuasan Kerja memiliki pengaruh secara
simultan terhadap Employee Engagement melalui
hipotesis yang diuji adalah sebagai berikut:
H0 = Secara simultan Pengembangan karir dan
Kepuasan Kerja Tidak ada pengaruh terhadap
Employee Engagement.
Ha = Secara simultan Pengembangan karir dan
Kepuasan Kerja ada pengaruh terhadap
Employee Engagement.
Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara
simultan uji F signifikansi yang terlihat dari tabel
4.15 diatas bahwa Pengembangan karir dan Kepuasan
Kerja diperoleh nilai F hitung sebesar 33,387.
Sedangkan statistik (F tabel) sebesar 3,10. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa Pengembangan karir dan
Kepuasan Kerja secara simultan memiliki pengaruh
positif dan relatif signifikan terhadap Employee
Engagement.
Pembahasan Hasil Penelitian
Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh
pemahaman yang lebih lengkap mengenai pengaruh
Pengembangan karir dan Kepuasan Kerja terhadap

Employee Engagement. Berikut ini akan disampaikan
hasil penelitian dengan mengacu kepada tujuan
penelitian.
1. Pengembangan
karir
Terhadap
Employee
Engagement
Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara
parsial uji t signifikansi yang terdapat pada tabel
4.14, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,645 untuk
variabel Pengembangan karir. Sedangkan statistik
table (t-tabel) sebesar 1,987. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa variabel bebas Pengembangan
karir secara parsial memiliki pengaruh dan relatif
signifikan terhadap Employee Engagement.
Salah satu cara yang efektif untuk
mempertahankan
karyawan
adalah
dengan
memperlihatkan bahwa mereka di apresiasi. Salah
satunya dengan memberikan kesempatan bagi
karyawan untuk mengembangkan karirnya. Hal
tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Raden Rayvina Triananda nurdin dan Pantius
Drahen Soeling dalam Pengaruh Pengembangan
Karir terhadap Employee Engagement karyawan PT.
Bukaka Teknik Utama Unit Usaha Jembatan (2014),
yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara Pengembangan karir terhadap
Emplyee Engagement dengan presentase 26,1%.
2. Kepuasan Kerja Terhadap Employee Engagement
Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara
parsial uji t signifikansi yang terdapat pada tabel 4.14
diperoleh nilai t-hitung untuk variabel Kepuasan
Kerja (X2) sebesar 3,961. Sedangkan statistik table
(t-tabel) sebesar 1,987. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa variabel bebas Kepuasan Kerja
secara parsial memiliki pengaruh dan relative
signifikan terhadap Employee Engagement.
Dengan terpenuhinya kepuasan kerja seorang
karyawan seperti gaji, jaminan kesehatan, fasilitas
yang memadai, adanya kesempatan promosi jabatan,
faktor-faktor tersebut akan menimbulkan rasa
kepuasan terhadap karyawan, dimana karyawan akan
merasa diapresiasi atas pekerjaannya, serta akan
menimbulkan
komitmen
karyawan
terhadap
perusahaan.
Penelitian lain yang berjudul Pengaruh
Kepuasan Kerja Terhadap Employee Engagement
Karyawan Tetap Non Manajerial Bank BRI Kantor
Wilayah Jakarta I oleh Fitrah Lestari pada tahun
2014, menerangkan bahwa terdapat hubungan yang
kuat antara Pengembangan karir dan Kepuasan Kerja
sebesar 63,20 %.
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3. Pengembangan karir dan Kepuasan Kerja
Terhadap Employee Engagement
Dari hasil pengujian dengan hipotesis secara
simultan uji F signifikansi yang terlihat dari tabel
4.15 bahwa Pengembangan karir dan Kepuasan Kerja
diperoleh nilai F hitung sebesar 33,387. Sedangkan
statistik (F tabel) sebesar 3,10. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa Pengembangan karir dan
Kepuasan Kerja secara simultan memiliki pengaruh
positif dan relatif signifikan terhadap Employee
Engagement.

V.

KESIMPULAN

Kesimpulan
Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis
seberapa jauh Perkambangan Karir dan Kepuasan
Kerja terhadap Employee Engagement di PT. KLX
Bekasi. Hasil analisis data yang telah dilakukan
menunjukan bahwa ketiga (3) hipotesis memiliki
pengaruh positif dan relatif signifikan. Berdasarkan
hal-hal yang telah diuraikan dalam bab-bab
sebelumnya, peneliti dapat memberikan kesimpulan
sebagai berikut :
1. Pengembangan karir berpengaruh secara positif
dan relatif signifikan terhadap Employee
Engagement, diperoleh nilai t-hitung sebesar
2,645. Sedangkan statistik table (t-tabel) sebesar
1,987.
2. Kepuasan Kerja berpengaruh secara positif dan
relatif
signifikan
terhadap
Employee
Engagement. diperoleh nilai t-hitung sebesar
3,961. Sedangkan statistik table (t-tabel) sebesar
1,987.
3. Pengembangan karir dan Kepuasan Kerja secara
simultan berpengaruh secara positif dan relatif
signifikan terhadap Employee Engagement.
diperoleh nilai F hitung sebesar 33,387.
Sedangkan statistik (F tabel) sebesar 3,10
dengan persentase 43,7%.
Artinya apabila Pengembangan karir dan
Kepuasan Kerja keryawan di PT. KLX Bekasi
diterapkan akan berdampak secara parsial
maupun secara simultan terhadap Employee
Engagement karyawan di perusahaan.
Ketika Karyawan memiliki Engagement
terhadap perusahaan makasecaraemosionalakan
mendedikasikandirinyakepada perusahaan dan
secara
penuh
berpartisipasi
di
dalam

pekerjaannya dengan antusias yang besar untuk
kesuksesan dirinya dan perusahaan.
Implikasi Manajerial
Ada beberapa saran yang diajukan oleh peneliti
untuk bahan pertimbangan dalam melakukan
penelitian selanjutnya terkait Pengembangan karir
dan Kepuasan kerja terhadap Employee Engagement.
Saran yang diajukan sebagai berikut:
1. Tingkat Employee Engagement termasuk dalam
kategori tinggi. Ini menunjukkan bahwa
karyawan mengetahui tanggung jawab akan
pekerjaan dan apa yang diinginkan oleh
perusahaan terhadap mereka, maka sebaiknya
perusahaan
mempertahankan
tingkat
engagement karyawan atau bahkan ditingkatkan.
Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan
survei mengenai engagement karyawan secara
berkala guna memperoleh feedback dari
karyawan serta menggunakan hasil survei
tersebut untuk meningkatkan kepuasan kerja
karyawan. Dengan cara ini, karyawan akan
merasa didengarkan dan dapat meningkatkan
employee engagement.
2. Seperti yang dapat simpulkan bahwa
pengembangan karir mampu meningkatkan
employee engagement. Adapun hal-hal yang
dapat disarankan kepada PT. KLX Bekasi agar
dapat mengoptimalkan pengembangan karir
antara lain, mengadakan maupaun meningkatkan
program
pelatihan
dan
pengembangan
pembelajaran terbaru bagi para karyawan sesuai
dengan kebutuhan karyawan, maka pengetahuan
dan keterampilannya diharapkan sesuai dengan
pekerjaannya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, Penelitian ini
diharapkan mampu untuk dikembangkan dan
agar dapat menjadi penelitian yang bermanfaat
serta berkualitas. Oleh karena itu peneliti
menyarankan agar penelitian selanjutnya
menggunakan
variabel
lain
selain
pengembangan karir dan kepuasan kerja.
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