
1 
 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Employee engagement Pada Hotel Syariah Lembah 
Sarimas 

 

Atirah Narissa (20141113001) 

Keuangan dan Perbankan Syariah, STIE Indonesia Banking School 

Email: atirahnarissa@gmail.com 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 
employee engagement pada Hotel Syariah Lembah Sarimas. Faktor-faktor tersebut meliputi 
kepemimpinan, kompensasi finansial, dan budaya organisasi. Variabel dalam penelitian ini adalah 
kepemimpinan (X1), kompensasi finansial (X2), dan budaya organisasi (X3) sebagai variabel bebas 
dan employee engagement (Y) sebagai variabel terikat. Penelitian ini menggunakan kuesiner yang 
disebar kepada karyawan tetap Hotel Syariah Lembah Sarimas. Metode analisis data yang 
digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap employee 
engagement, kompensasi finansial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap employee 
engagement, dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap employee 
engagement. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kompensasi Finansial, Budaya Organisasi, Employee Engagement 

 

ABSTRACT 

This research aims to analyze and explain the factors that affect employee engagement at Hotel 
Syariah Lembah Sarimas. These factors in this research include leadership, financial compensation, 
and organizational culture. The independent variables in this research are leadership (X1), financial 
compensation (X2), and organizational culture (X3) and the dependent variable in this research is 
employee engagement (Y). This research uses questionnaires distributed to permanent employees 
of Hotel Syariah Lembah Sarimas. Data analysis method used in this research are descriptive 
analysis and multiple linear regression analysis. The results showed that leadership had no 
significant effect on employee engagement, financial compensation had no significant effect on 
employee engagement, and organizational culture had a positive and significant effect on employee 
engagement. 
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PENDAHULUAN 

 Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan human capital, karena sumber daya 
manusia memberikan kontribusi terhadap profitabilitas perusahaan. Sumber daya manusia mungkin 
dapat dengan mudah dikembangkan, tetapi perusahaan juga harus sadar bahwa hal tersebut akan 
sia-sia apabila tidak ada employee engagement. 

 Federman (2007) mengatakan, employee engagement sebagai suatu tingkat dimana 
seseorang memiliki komitmen terhadap organisasinya sehingga dapat menentukan bagaimana 
orang tersebut berperilaku dan seberapa lama dia akan bertahan dengan posisinya tersebut (Akbar, 
2013). Menurut Nimalathasan (2012), employee engagement adalah keadaan psikologis dimana 
karyawan merasa dirinya penting atas keberhasilan perusahaan sehingga karyawan meningkatkan 
kinerjanya dengan melebihi standar kerja yang diminta (Susanto et al, 2016).  

 Menurut Marciano (2010), apabila karyawan terikat dengan perusahaan maka akan 
meningkatkan produktivitas, meningkatkan keuntungan, menambah efisiensi, menurunkan turnover, 
mengurangi ketidakhadiran, mengurangi penipuan, meningkatkan kepuasan konsumen, 
mengurangi kecelakaan kerja, dan meminimalkan keluhan karyawan (Akbar, 2013). 

 Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keterikatan karyawan terhadap suatu 
perusahaan. Menurut Lockwood (2007), employee engagement dipengaruhi oleh faktor budaya 
organisasi, kepemimpinan, kualitas komunikasi dalam organisasi, gaya manajemen yang 
diterapkan, tingkat kepercayaan dan respect terhadap lingkungan kerja, dan reputasi dari organisasi 
itu sendiri (Smith & Marwick, 2009).  

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan IES (The Institute for Employment Studies) pada 
tahun 2003 terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat employee engagement 
yaitu, pelatihan dan pengembangan karir, komunikasi, kompensasi (pay and benefit), kesehatan dan 
keselamatan kerja, kerja sama, kesempatan dan perlakuan yang adil, work life-balance, immediate 
management, kepuasan kerja, penilaian kinerja (Robinson et al, 2004). Pada penelitian ini, peneliti 
akan menggunakan faktor kepemimpinan, kompensasi finansial, dan budaya organisasi. 

Rumusan Masalah 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh positif terhadap employee engagement pada Hotel Syariah 
Lembah Sarimas? 

2. Apakah kompensasi finansial berpengaruh positif terhadap employee engagement pada Hotel 
Syariah Lembah Sarimas? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap employee engagement pada Hotel 
Syariah Lembah Sarimas? 
 

Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif kepemimpinan terhadap employee 
engagement. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif kompensasi finansial terhadap employee 
engagement. 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh positif budaya organisasi terhadap employee 
engagement. 

 
 

LANDASAN TEORI 
Employee engagement 
 Menurut Harter et al (2002), employee engagement adalah keterlibatan dan kepuasan 
individu serta antusiasme untuk bekerja. Menurut Macey & Schneider (2008), employee 
engagement tidak hanya membuat individu memberikan kontribusi yang lebih tetapi membuat 
mereka memiliki loyalitas yang tinggi sehingga kecil kemungkinan keinginan mereka meninggalkan 
perusahaan secara sukarela. Schaufeli dan Bakker (2004) mendefinisikan engagement sebagai 
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kondisi pikiran yang positif, memuaskan, dan berhubungan dengan pekerjaan yang dicirikan oleh 
vigor, dedication, dan absorption.  

 
Employee engagement dalam Perspektif Islam 

 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 bekerja di tempat lain. 

3. Strive: karyawan yang merasa engaged akan memberikan banyak waktu, usaha, dan 
inisiatif mereka untuk berkontribusi dengan tujuan mensukseskan perusahaan. 
 

 Sifat 3S 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 hal harta, memberi bantuan 
tenaga, mengunjungi kerabat serta memberi salam (https://muslim.or.id). Sehingga sebuah bentuk 
silaturahmi 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 baik. Selain itu, para karyawan yang engaged akan memberikan waktu, usaha, dan 
inisiatif mereka agar tujuan perusahaan tercapai, dimana para karyawan sama saja memberikan 
seluruh tenaganya mereka. 

 
 

Indikator Employee Engagement 
 Indikator employee engagement diadopsi dari teori Baumruk & Gorman (2006), yaitu: 

1. Say, karyawan akan membicarakan hal positif/merekomendasikan perusahaan 
mereka kepada rekan kerja, pelanggan dan teman mereka. 

2. Stay, karyawan akan tetap bekerja dan setia kepada perusahaan walaupun 
karyawan memiliki peluang untuk bekerja di tempat lain.  

3. Strive, karyawan akan memberikan banyak waktu, usaha, dan inisiatif untuk 
berkontribusi dengan tujuan mensukseskan perusahaan. 

 
Kepemimpinan 
 Kepemimpinan merupakan proses membuat individu melakukan yang terbaik demi 
mencapai hasil yang diinginkan. Kepemimpinan melibatkan pengembangan dan 
mengkomunikasikan visi untuk masa depan, memotivasi indvidu, dan menjamin keterikatan 
mereka dengan memberikan tugas sesuai dengan yang individu harapkan (Armstrong, 2016). 
Hughes et al (2009) mengatakan bahwa seorang yang dikatakan sebagai pemimpin ialah orang 
yang dalam pekerjaannya lebih mengajak untuk bekerja secara bersama-sama daripada 
memberikan perintah kepada karyawannya. 
 
Kepemimpinan dalam Perspektif Islam 
 Menurut Harahap (2016), hal yang terpenting dalam manajemen dalam persepktif Islam 
adalah adanya sifat ri’ayah atau jiwa kepemimpinan. Watak dasar ini merupakan bagian yang 
sangat diperlukan bagi manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sejarah teori kepemimpinan 
menjelaskan bahwa kepemimpinan yang dicontohkan Islam adalah model kepemimpinan terbaik. 
Model kepemimpinan yang disebut sebagai Prophetic leadership yang contoh nyatanya adalah 
Rasulullah SAW. Kepemimpinan Islami merupakan proses atau kemampuan orang lain untuk 
memberikan arah dan memotivasi seseorang, serta bekerja sama sesuai dengan Al-Qur’an dan 
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hadis untuk mencapai tujuan bersama. Tipe leadership dalam Al-Qur’an bukan hanya sekedar 
mengenai ukhrawi (akhirat), tetapi juga berhubungan dengan urusan duniawi seperti tijarah, 
pernigaan, pemerintah, organisasi hingga terhadap diri sendiri atau mengurus diri sendiri.  
 Hakim (2012) mengatakan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak hanya bertanggung 
jawab atas anggota di bawah kepemimpinannya tetapi juga bertanggung jawab di hadapan Allah 
SWT sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an yang artinya,  
 
“Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.” (Q.S Al-
Mu’minun: 8)  
 
 Menurut Aziz & Shofawati (2014), syarat-syarat sebuah kepemimpinan islami adalah 
memiliki akidah yang benar, memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas, memiliki akhlak 
yang mulia serta memiliki kecakapan manajerial. Menurut Sakdiah (2016), sifat wajib Rasulullah 
SAW mencerminkan karakter pemimpin yang sangat sempurna yaitu shiddiq/kebenaran, 
amanah/dapat dipercaya, fathanah/cerdas dan berwibawa, dan tabligh/menyampaikan 
(komunikatif). 

 
Indikator Kepemimpinan 
 Pengukuran indikator yang digunakan dalam variabel ini mengacu pada kepemimpinan 
Islami, dimana kepemimpinan Islami sangat sesuai dengan objek penelitian yaitu pada Hotel 
Syariah Lembah Sarimas. Menurut Hakim (2012), kepemimpinan Islami diukur dengan 
menggunakan indikator sebagai berikut: 

1. Shiddiq/Kebenaran, pemimpin dapat bersikap adil serta jujur terhadap  karyawan. 
2. Amanah/Dapat Dipercaya, pemimpin bertanggung jawab, dapat dipercaya, serta 

bekerja dengan sangat baik. 
3. Fathanah/Cerdas dan Berwibawa, pemimpin memiliki konsep dan pengetahuan 

serta dapat menyelesaikan masalah dalam pekerjaan. 
4. Tabligh/Komunikatif, pemimpin memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan 

kegiatan dalam pekerjaan dan mampu bernegosiasi dengan baik. 
 
Kompensasi 
 Hasibuan (2003) menyatakan bahwa kompensasi merupakan semua pendapatan yang 
berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai bentuk 
imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Program kompensasi atau balas jasa 
umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah/masyarakat. Agar 
tujuan tercapai dan memberikan kepuasan bagi semua pihak, hendaknya program kompensasi 
ditetapkan berdasarkan prinsip adil dan wajar, undang-undang perburuhan, serta memperhatikan 
internal dan eksternal konsistensi. Tujuan kompensasi menurut Hasibuan (2003) adalah sebagai 
berikut: 

1. Ikatan kerja sama: Pemberian kompensasi akan menjalin suatu kerja sama antara 
atasan dengan karyawan. Karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan 
baik dan atasan harus membayarkan kompensasi sesuai dengan kesepakatan 
antara karyawan dengan atasan. 

2. Kepuasan kerja: Balas jasa membuat karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-
kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja 
dari jabatannya. 

3. Pengadaan efektif: Jika program kompensasi ditetapkan cukup besar, maka 
pengadaan keryawan yang qualified untuk perusahaan akan lebih mudah. 

4. Motivasi: Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka manajer akan dengan 
mudah memotivasi bawahannya. Selain itu, bawahan pun akan mudah termotivasi 
dalam pekerjaan karena kompensasi yang diterima cukup memuaskan. 

5. Stabilitas karyawan: Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak maka 
stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. 

6. Disiplin: Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar maka disiplin karyawan 
semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang 
berlaku. 
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7. Pengaruh serikat buruh: Dengan program kompensasi yang baik maka pengaruh 
serikat buruh dapat dihindarkan dan karyawan akan fokus pada pekerjaannya. 

8. Pengaruh pemerintah: Jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang 
perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka intervensi pemerintah 
dapat dihindarkan. 
 

Kompensasi dalam Perspektif Islam 
 Dalam Islam, jika seseorang bekerja dengan niat yang baik maka mereka akan mendapat 
balasan di dunia berupa upah dan di akhirat berupa pahala. Upah dalam Islam disebut juga sebagai 
ujrah. Pengertian upah dalam Islam ditemukan dengan padanan ijarah yang berasal dari kata “al-
Ajru” yang berarti “al-Iwadlu” (ganti) yang berarti upah atau imbalan. Istilah ujrah lebih kepada 
sewa-menyewa jasa dengan diberikannya upah sedangkan ijarah lebih kepada istilah sewa-
menyewa barang. Pemberian kompensasi dalam Islam juga sudah disebutkan didalam Q.S. Al-
Baqarah ayat 233 yang artinya,  
 
“...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila 
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al-Baqarah: 233) 
 
An-Nabhani (2007) menyatakan bahwa terdapat syarat-syarat upah dalam Islam yaitu: 

1. Upah yang diberikan jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan dan 
disebutkan besar dan bentuk upah. 

2. Upah yang dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai waktu yang telah disepakati dalam 
akad. 

3. Upah tersebut dapat dimanfaatkan oleh karyawan untuk memenuhi kebutuhan 
kehidupannya dan keluarganya (baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa). 

4. Upah yang diberikan harus sesuai dan berharga. Maksud dari sesuai adalah sesuai dengan 
kesepakatan bersama, tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Upah harus sesuai dengan 
pekerjaan yang telah dikerjakan. Sedangkan berharga maksudnya adalah upah tersebut 
dapat diukur dengan uang. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan 
perselisihan antar kedua belah pihak. Penentuan upah boleh didasarkan kepada urf atau 
adat kebiasaan. 

5. Upah yang diberikan atasan dapat dipastikan kehalalannya (bukan hasil barang curian, 
rampasan, penipuan, dan lain-lain). 

6. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut 
adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan nasi yang basi atau tidak layak 
dimakan. 
 

Indikator Kompensasi Finansial 

 Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur kompenasi finansial 
menurut Suciaty & Rahmawati (2014) yaitu: 

1. Kompensasi langsung 

a. Perusahaan memberikan gaji sesuai dengan standar umum yang berlaku (UMR)  

b. Gaji yang diberikan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan 

c. Perusahaan memberikan upah lembur sesuai standar yang berlaku  

d. Karyawan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) yang besarnya disesuaikan dengan masa 
kerja  

e. Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) akan diberikan selambat-lambatnya 2 minggu 
sebelum Hari Raya Idul Fitri 

f. Karyawan mendapatkan Tunjangan Hari Tua (THT) 
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2. Kompensasi tidak langsung 

a. Karyawan mendapatkan jaminan asuransi (Jamsostek atau BPJSK)  

b. Perusahaan memberikan izin cuti tahunan kepada karyawan  

c. Perusahaan memberikan izin cuti hamil kepada karyawan  

d. Perusahaan menyediakan kantin dan makan siang untuk karyawan  

e. Perusahaan menyediakan sarana peribadatan untuk karyawan  

f. Perusahaan menyediakan fasilitas kerja yang baik  

g. Perusahaan memberikan seragam pada karyawan  

h. Perusahaan menyediakan alat-alat perlengkapan keselamatan kerja 

 
Budaya Organisasi 
 Menurut Robbins & Judge (2008), budaya organisasi merupakan makna bersama yang 
dianut oleh anggota organisasi sehingga budaya organisasi tersebut menjadi sebuah pembeda 
dengan organisasi lainnya. Hakim & Kusdiyanto (2010) menyatakan bahwa budaya organisasi 
dimanifestasikan menjadi dua bentuk, yaitu: 

1. Abstrak, hal ini bisa dilihat secara kasat mata. Disini budaya perusahaan berbentuk ide atau 
gagasan anggota organisasi mengenai lingkungannya yang relatif stabil dari waktu ke waktu 
walau anggota berubah. 

2. Konkrit, hal ini bisa dilihat dari cara anggota melayani konsumen, cara berpakaian 
anggotanya dan cara berkomunikasi baik antara atasan dan bawahan maupun rekan kerja. 

 
Tipe-tipe budaya organisasi menurut Mansur (2015) terdapat empat tipe, yaitu: 

1. Networked culture, organisasi memandang anggota sebagai suatu keluarga dan teman 
dimana orang saling mengenal dan senang satu sama lain, sangat bersahabat dan bersuka 
ria dalam gaya, cenderung membiarkan pintu mereka terbuka untuk berbicara tentang 
urusan mereka secara bebas serta saling mengetahui satu sama lain dengan cepat dan 
merasa bahwa mereka adalah bagian dari kelompok. 

2. Mercenary culture, organisasi fokus pada tujuan yang melibatkan orang yang sangat fokus 
dan sangat bersemangat untuk mencapai tujuan. Mereka mempunyai semangat untuk 
melakukan segala sesuatu secara cepat dan sangat peka terhadap tujuan. Komunikasi 
cenderung cepat, langsung dan dikendalikan dengan cara “tidak ada yang tidak mungkin”. 

3. Fragmented culture, organisasi dengan budaya organisasi fragmen ini terdiri dari para 
individualis. Mereka yang bekerja dalam fragmented culture ini sedikit melakukan kontak 
antara satu sama lain dan dalam banyak hal mereka bahkan tidak saling mengenal. Pada 
budaya ini, anggota organisasi dinilai hanya berdasarkan produktifitas dan mutu hasil kerja 
mereka. 

4. Communal culture, organisasi dengan tipe ini mengedepankan persahabatan antar anggota 
dan menilai baik kinerja mereka sehingga antara anggota dalam organisasi sangat 
bersahabat satu sama lain dan bergaul dengan baik, baik secara pribadi maupun 
professional. 

 
Budaya Organisasi dalam Perspektif Islam 

 Menurut Hoque et al (2013), budaya organisasi dalam Islam adalah proses berbagi filosofi, 
visi, misi, nilai-nilai, keyakinan, norma, pengetahuan, dan keterampilan di antara anggota organisasi 
berdasarkan Al-Qur’an dan Hadis untuk mencapai tujuan organisasi dengan lancar dan efisien. 
Fahmi et al (2014) menyatakan, budaya organisasi Islam telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad 
SAW dengan menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah (akhlak yang mulia) dalam memimpin 
keluarga, kelompok, umat, dan negara. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana 
membentuk suatu budaya organisasi dengan perilaku/akhlakul karimah yang mengutamakan 
kebersamaan, persaudaraan dan kesetaraan. 
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 Hoque et al (2013) menyatakan bahwa budaya organisasi Islami memiliki ciri-ciri atau sifat 
sebagai berikut: 

1. Selalu percaya kepada Allah SWT 
2. Kerja Keras 
3. Kejujuran 
4. Tanggung Jawab 
5. Moralitas 
6. Pengetahuan 
7. Adil 
8. Kerjasama 
9. Kepercayaan 
10. Rapih dan Bersih 
11. Memenuhi Sarana Beribadah 
12. Berpakaian sesuai Syariat Islam/Sopan 
13. Rasa Hormat 

 
Indikator Budaya Organisasi 
 Adapun beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur budaya 
organisasi menurut Denison & Mishra (1995), yaitu: 

1. Misi 
a. Organisasi memiliki tujuan dan arah yang jelas. 
b. Organisasi memiliki pandangan yang sejalan dan merealisasikan visi dan misi 

perusahaan. 
 

2. Konsistensi 
a. Terdapat kesepakatan mengenai cara karyawan melakukan tugas atau sikap dalam 

perusahaan. 
b. Karyawan selalu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan tugas yang diberikan. 

 
3. Adaptabilitas 

a. Karyawan mudah menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. 
b. Karyawan tidak mengulangi kesalahan yang sama. 

 
4. Pelibatan 

a. Karyawan memiliki kesadaran untuk membantu kelancaran perusahaan. 
 

Model Penelitian 
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Kompensasi 
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H1 
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Hipotesis 

H1: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan terhadap employee engagement 

H2: Terdapat pengaruh positif dan signifikan kompensasi finansial terhadap employee engagement 

H3: Terdapat pengaruh positif dan signifikan budaya organisasi terhadap employee engagement 

 

METODE PENELITIAN 

 Objek yang digunakan adalah karyawan tetap pada Hotel Syariah Lembah Sarimas. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan guna 
mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu varibel atau lebih (independen) tanpa membentuk 
perbandingan atau menghubungan dengan variabel lain  (Sugiyono, 2003). Penelitian ini 
menggunakan desain deskriptif kuantitatif yang dilakukan hanya satu periode atau cross sectional 
design. Sekaran dan Bougie (2013) mengatakan bahwa cross sectional design adalah data yang 
dikumpulkan dalam satu periode untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kuesioner akan diberikan 
kepada karyawan di Hotel Syariah Lembah Sarimas. Metode pengukuran dalam penelitian ini 
menggunakan skala likert yang menggunakan 4 tingkat penilaian. 
 Sekaran dan Bougie (2013) menyatakan bahwa populasi adalah sekumpulan orang, 
peristiwa atau hal yang menarik perhatian peneliti untuk dijadikan objek. Populasi dalam penelitian 
ini adalah karyawan divisi Finance, House Keeping, Engineering, Front Office, Food and Beverage, 
Security, Maintenance, dan Landscape. Menurut Sekaran dan Bougie (2013), sampel adalah 
bagian dari populasi yang terdiri dari beberapa orang yang dipilih peneliti untuk diikutsertakan 
dalam penelitian. Sampel dari penelitian ini adalah karyawan tetap Hotel Syariah Lembah Sarimas 
sebanyak 39 orang. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability 
sampling, dimana seluruh individu dalam populasi baik perorangan atau bersama-sama diberi 
kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel (Sugiyono, 2003). Metode non 
probability sampling yang peneliti gunakan adalah sampling jenuh atau sensus, yaitu teknik 
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2007). 
 Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisa regresi linier berganda 
dengan alat bantu berupa software SPSS. Langkah awal yang dilakukan yaitu uji validitas dan 
reliabilitas. Uji validitas yang digunakan adakah teknik uji menggunakan Product Moment Pearson 
Correlation, jika r hitung ≥ r tabel maka pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya. Uji 
reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan metode Alpha Cronbach (α). Apabila koefisien 
reliabilitasnya lebih besar dari 0.60 maka pernyataan tersebut dinyatakan reliabel. 
 Setelah itu dilakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik dilakukan untuk melihat 
kemungkinan–kemungkinan adanya pelanggaran asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang 
digunakan dalam penelitian ini yaitu uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.  
 Selanjutnya, dilakukan analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi 
dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel terikat dapat dijelaskan secara bersama-
sama dengan variabel bebas. Langkah terakhir adalah dilakukan uji t, Digunakan untuk melihat 
terdapat pengaruh atau tidak antara variabel-variabel bebas dengan variabel terikat. 
 

 
HASIL PENELITIAN 

 Penyebaran kuisioner dilakukan sebanyak 39 kuisioner yang disebarkan kepada karyawan 
tetap di Hotel Syariah Lembah Sarimas. Setelah dilakukan pengolahan data dari 39 kuisioner, 
maka didapatkan rata-rata responden yang berjenis kelamin pria sebesar 69%, yang berusia 21-
30 tahun sebesar 51%, dengan lama bekerja lebih dari 5 tahun sebesar 54%, dengan pengeluaran 
2-3 juta sebesar 48%, sebanyak 90% karyawan memiliki keluarga yang harus ditanggung, dan 
sebanyak 74% karyawan memiliki tingkat pendidikan hingga SMA. 
 Uji validitas dilakukan terhadap 30 responden dari total 39 responden yang akan digunakan 
sebagai sampel dalam penelitian ini. Kriteria pengujian pernyataan dikatakan valid apabila r hitung 
≥ r tabel, diiketahui bahwa r tabel sebesar 0,3160. Hasil r hitung dari uji validitas didapat bahwa 
terdapat 7 pernyataan yang tidak valid, sehingga dari 28 pernyataan hanya 21 pernyataan yang 
digunakan dalam penelitian ini.  
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 Koefisien Cronbach’s Alpha digunakan untuk mengukur reliabilitas. Kuesioner dapat 
dikatakan reliable apabila nilai koefisien Cronbach’s Alpha > 0,6. Dari uji reliabilitas didapat bahwa 
nilai koefisien Cronbach’ Alpha dari masing-masing variabel penelitian lebih besar dari 0,6 atau 
dapat dikatakan reliabel. 
 
Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 

 Berdasarkan hasil tabel uji normalitas, dapat dilihat nilai signifikansi sebesar 0,614 yang 
artinya nilai signifikansi yang di dapat ≥ 0,05. Hasil tersebut memberikan kesimpulan bahwa data 
yang di uji berdistribusi normal. 

Uji Multikolonieritas 

 Berdasarkan tabel uji multikolonieritas, dapat diketahui bahwa variabel kepemimpinan (X1) 
memiliki nilai VIF sebesar 2,495 dan nilai tolerance sebesar 0,401, variabel kompensasi finansial 
(X2) memiliki nilai VIF sebesar 3,085 dan nilai tolerance sebesar 0,324, dan variabel budaya 
organisasi (X3) memiliki nilai VIF sebesar 1,658 dan nilai tolerance sebesar 0,603 yang artinya 
seluruh variabel pada penelitian ini memiliki nilai VIF ≤ 10,00 dan memiliki nilai tolerance ≥ 0,10 
sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terdapat 
multikolonieritas atau terdapat korelasi antar variabel bebas. 

Uji Heterokedastisitas 

 Berdasarkan hasil tabel uji heterokedastisitas, dapat di lihat bahwa variabel kepemimpinan, 
variabel kompensasi finansial, dan variabel budaya organisasi memiliki signifikansi lebih besar dari 
0,05. Artinya, variabel bebas pada model regresi ini tidak terjadi heterokedastisitas. 
 
 
Analisis Koefisien Determinasi (R2) 

 Berdasarkan hasil regresi, bahwa penelitian ini memiliki koefisien determinasi (adjusted R2) 
sebesar 0,429 yang artinya bahwa kontribusi variabel bebas yang terdiri dari variabel kepemimpinan, 
variabel kompensasi finansial, dan variabel budaya organisasi dapat mempengaruhi variabel terikat 
employee engagement sebesar 42,9% dan sisanya sebesar 57,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak dibahas dalam penelitian ini.  
 
Uji t 
Hasil tabel uji t dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. t hitung kepemimpinan adalah -1,222 ≤ 2,028 atau t hitung lebih kecil dari t tabel. 
Artinya, bahwa variabel kepemimpinan secara parsial tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap employee engagement. 

2. t hitung kompensasi finansial adalah 1,987 ≤ 2,028 atau t hitung lebih kecil dari t tabel. 
Artinya, bahwa variabel kompensasi finansial secara parsial tidak berpengaruh 
secara signifikan terhadap employee engagement. 

3. t hitung budaya organisasi adalah 3,130 ≥ 2,028 atau t hitung lebih besar dari t tabel. 
Artinya, bahwa variabel budaya organisasi secara parsial berpengaruh secara 
signifikan terhadap employee engagement. 

 
Regresi Linear Berganda 

Tabel 6. Regresi Linear Berganda 

Variabel Koefisien Regresi 

Kepemimpinan -0,111 
Kompensasi Finansial 0,079 

Budaya Organisasi 0,336 
Sumber: Hasil Pengolahan Data (2018) 
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Berdasarkan tabel 4.10, maka persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah EE = 0,895 
– 0,111KP + 0,079KF + 0,336BO 

Ket: 

EE: Employee Engagement (Y) 

KP: Kepemimpinan (X1) 

KF: Kompensasi Finansial (X2) 

BO: Budaya Organisasi (X3) 

 
Persamaan di atas dapat diartikan sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 0,895 yang artinya, ketika variabel kepemimpinan, kompensasi 
finansial, dan budaya organisasi dianggap konstan atau tidak ada perubahan maka besarnya 
variabel Y (Employee Engagement) adalah sebesar 0,895. 

2. Koefisien X1 sebesar -0,111 yang artinya, setiap kenaikkan 1 nilai X1 akan menurunkan Y 
sebesar -0,111. 

3. Koefisien X2 sebesar 0,079 yang artinya, setiap kenaikkan 1 nilai X2 akan meningkatkan Y 
sebesar 0,079. 

4. Koefisien X3 sebesar 0,336 yang artinya, setiap kenaikkan 1 nilai X3 akan meningkatkan Y 
sebesar 0,336. 

 

PEMBAHASAN 
 

Pengaruh Kepemimpinan terhadap Employee Engagement 
 Berdasarkan tabel, kepemimpinan memiliki t-hitung sebesar -1,222 atau lebih kecil dari t-
tabel yaitu sebesar 2,028 dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05 yang artinya Ho diterima. Hasil 
menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap employee 
engagement. 
 Hasil  tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto et al (2016) dimana 
kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap employee engagement. Penelitian ini juga 
didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan Rukmana (2014), bahwa menurut Muizzudin (2009) 
terdapat faktor lain selain kepemimpinan yang dapat mempengaruhi employee engagement yaitu 
team work, budaya organisasi, iklim organisasi, dan jenjang karir (Rukmana, 2014). 
 Berdasarkan profil responden yang didapat, diketahui bahwa sebesar 54% karyawan telah 
bekerja selama lebih dari 5 tahun dan pemimpin saat ini telah menjabat lebih dari 5 tahun. Hal ini 
menunjukkan bahwa walaupun kepemimpinan pada Hotel Syariah Lembah Sarimas tidak baik, 
tetapi para karyawan tetap bertahan bekerja pada perusahaan tersebut. Peneliti menyimpulkan 
bahwa keterikatan para karyawan dengan Hotel Syariah Lembah Sarimas bukan dipengaruhi oleh 
faktor internal mereka terhadap pemimpin tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal karena sebanyak 
90% karyawan memiliki keluarga yang harus ditanggung dan rata-rata karyawan memiliki tingkat 
pendidikan SMA kebawah, sehingga para karyawan kesulitan jika harus mencari pekerjaan 
kembali. 
 
Pengaruh Kompensasi Finansial terhadap Employee Engagement 
 Berdasarkan tabel, kompensasi finansial memiliki t-hitung sebesar 1,987 atau lebih kecil dari 
t-tabel yaitu sebesar 2,028 dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05 yang artinya Ho diterima. Hasil 
menunjukkan bahwa kompensasi finansial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap employee 
engagement. 
 Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanto et al (2016) dimana 
kompensasi finansial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap employee engagement. 
Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Indriyani & Heruwasto (2017), 
Wulandari & Gustomo (2011), Paramarta & Laswitarni (2015) yang menyatakan bahwa 
kompensasi finansial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap employee engagement. 
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 Kompensasi memang merupakan salah satu alasan karyawan bertahan di tempat kerja, 
tetapi kompensasi juga sering kali menjadi penyebab karyawan untuk resign dari pekerjaannya 
karena mendapat kompensasi yang lebih dari perusahaan lain. Wahl dan Singh (2006) 
menyatakan bahwa gaji tidak mendorong seseorang untuk bertahan dengan pekerjaannya. 
Menurut Hedger (2007), kompensasi adalah hal yang penting tetapi kompensasi bukan menjadi 
faktor untuk bertahan (Wulandari & Gustomo, 2011). 
 Walaupun gaji para karyawan Hotel Syariah Lembah Sarimas masih dibawah UMK (Upah 
Minimum Kabupaten), dimana UMK untuk wilayah Subang sudah sebesar Rp 2.500.000,-. Sesuai 
dengan profil responden yang didapat bahwa sebesar 54% karyawan memiliki masa kerja lebih 
dari 5 tahun. Peneliti menyimpulkan bahwa bertahannya para karyawan, dikarenakan sekitar 48% 
karyawan memiliki pengeluaran 2-3 juta perbulan dan 90% karyawan memiliki keluarga yang harus 
ditanggung serta tingkat pendidikan sebagian besar karyawan hanya SMA kebawah menjadikan 
para karyawan tetap bekerja di perusahaan tersebut. 
 
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Employee Engagement 
 Berdasarkan tabel, budaya organisasi memiliki t-hitung sebesar 3,130 atau lebih besar dari 
t-tabel yaitu sebesar 2,028 dengan nilai probabilitas kurang dari 0,05 yang artinya Ho ditolak. Hasil 
menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap employee 
engagement. 
 Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anggraini et al (2016) 
bahwa budaya organisasi memfasilitasi akan cara, nilai-nilai, dan pedoman dalam merespon 
perubahan-perubahan yang ada. Penerapan budaya organisasi yang baik akan meningkatkan 
employee engagement. Penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian Akbar (2013) dimana 
budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap employee engagement. Menurut Akbar 
(2013), ketika budaya organisasi sesuai harapan karyawan maka keterikatan karyawan akan tinggi 
dan ketika budaya organisasi tersebut tidak sesuai harapan dari karyawan maka keterikatan 
karyawan akan rendah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rukmana (2014) menyimpulkan 
persepsi karyawan yang positif terhadap budaya organisasi dapat mengarahkan perilakunya pada 
tingkatan komitmen karyawan untuk mengikat dirinya terhadap organisasi secara fisik, kognitif dan 
emosional, atau disebut dengan employee engagement. Lockwood (2007) menyatakan bahwa 
salah satu faktor yang mempengaruhi employee engagement ialah faktor budaya organisasi (Smith 
& Marwick, 2009). 
 Menurut peneliti, adanya pengaruh budaya organisasi dengan employee engagement dalam 
penelitian ini dikarenakan Hotel Syariah Lembah Sarimas menjalankan budaya organisasi dengan 
nilai-nilai Islami didalamnya. Seperti apabila adzan sudah berkumandang maka seluruh karyawan 
harus bersama-sama sholat ke masjid, lalu Hotel Syariah Lembah Sarimas juga menetapkan 
kebijakan dimana sebagian profit yang didapat akan diberikan kepada anak yatim dan fakir miskin. 
Hal-hal baik seperti ini yang menjadikan para karyawan terikat dengan perusahaan karena para 
karyawan selain bekerja untuk mengejar duniawi tetapi mereka juga telah melakukan amal untuk 
mengejar ukhrawi. 
 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi employee 
engagement. Dimana faktor-faktor yang digunakan pada penelitian ini yaitu faktor kepemimpinan 
(X1), faktor kompensasi finansial (X2), dan faktor budaya organisasi (X3). Hasil analisis data yang 
dilakukan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa hanya satu 
hipotesis yang memiliki pengaruh signifikan dan dua hipotesis lainnya tidak memiliki pengaruh 
signifikan dalam penelitian ini. Studi penelitian yang ditujukan pada karyawan Hotel Syariah 
Lembah Sarimas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kepemimpinan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap employee engagement. 
2. Kompensasi finansial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap employee engagement. 
3. Budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap employee engagement. 
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SARAN 
1. Bagi Perushaan 
Perusahaan dapat mempertahankan budaya organisasi yang sudah terbentuk saat ini karena 
budaya organisasi Hotel Syariah Lembah Sarimas menjadi faktor yang menjadikan adanya 
keterikatan karyawan dengan perusahaan. Tetapi, Hotel Lembah Sarimas juga harus 
memperhatikan beberapa hal untuk meningkatkan indikator budaya organisasi, yaitu: 

a. Perusahaan dalam merealisasikan visi dan misinya harus melibatkan seluruh karyawan, 
sehingga musyawarah dalam suatu pekerjaan merupakan hal terpenting jika ingin 
mewujudkan tujuan perusahaan sesuai dengan visi dan misi serta perbedaan-perbedaan 
yang ada dapat diluruskan apabila dilaksanakannya musyawarah sehingga menghasilkan 
pandangan yang sejalan antara karyawan dan juga perusahaan.  

b. Hotel Syariah Lembah Sarimas harus mengkomunikasikan visi dan misinya dengan jelas 
kepada karyawan, sehingga karyawan memiliki suatu gambaran yang jelas mengenai arah 
perusahaan kedepannya. 

c. Hotel Syariah Lembah Sarimas harus segera menetapkan SOP bagi karyawan dan juga 
melakukan rapat rutin untuk membahas evaluasi kerja sehingga terdapat kesepakatan 
mengenai cara karyawan dalam melakukan tugas dan sikapnya dalam perusahaan. 

 
2. Bagi Penelitian Selanjutnya 
Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan objek yang berbeda 
seperti perusahaan manufaktur dan penelitian selanjutnya dapat ditambahkan variabel bebas yang 
lain dikarenakan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi employee engagement 
seperti, work environment, training, teamwork, dan faktor-faktor lain. 
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