
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saat ini terjadi persaingan yang ketat antar perusahaan-perusahaan yang ada 

di dunia. Dalam menghadapi persaingan yang ketat tersebut, perusahaan harus 

mampu untuk mempertahankan aset-aset yang dimiliki. Salah satu aset yang sangat 

penting untuk diperhatikan adalah sumber daya manusia. Manusia menjadi aset 

penting karena merupakan aset yang bernyawa dan memiliki pikiran, sehingga 

diperlukan perlakuan khusus untuk menjaga loyalitasnya terhadap perusahaan. Pola 

interaksi sumber daya manusia dalam organisasi harus diseimbangkan dan 

diselaraskan agar organisasi dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik.  

Sirait (2006) menyatakan bahwa sasaran yang diharapkan dapat dicapai 

pihak manajemen sumber daya manusia adalah terciptanya kondisi di mana 

karyawan dapat mencapai produktivitas yang tinggi dan karyawan mampu bertahan 

(tetap bekerja dengan waktu yang relatif lama, tingkat ketidakhadiran yang rendah 

dan pada akhirnya karyawan merasa puas dengan kinerjanya). Apabila hal ini 

tercipta, maka dapat dikatakan bahwa pekerjaan pihak manajemen sumber daya 

manusia sebuah perusahaan sudah efektif.    

Banyak permasalahan seputar manajemen sumber daya manusia yang 

menyebabkan organisasi mengalami kemunduran, permasalahan yang timbul dapat 

disebabkan oleh penurunan kinerja karyawan. Menurut Mangkunegara (2007), 

penurunan kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti upah atau gaji 

yang diterima, kesempatan pengembangan karir, hubungan dengan karyawan lain, 

penempatan kerja, jenis pekerjaan, struktur organisasi dan lain sebagainya. 

Permasalahan-permasalahan tersebut perlu diperhatikan, karena secanggih apapun 

teknologi yang dipergunakan dalam organisasi serta sebesar apapun modal 

organisasi, karyawan dalam organisasilah yang pada akhirnya yang akan 

menjalankan sistem tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa didukung dengan 

kualitas karyawan yang baik, keberhasilan dari sebuah organisasi tidak akan 

tercapai.  

Kontribusi karyawan pada suatu organisasi akan menentukan maju atau 

mundurnya sebuah organisasi. Kontribusi karyawan pada organisasi akan menjadi 

penting, jika dilakukan dengan tindakan efektif dan berperilaku secara benar. Setiap 

karyawan perlu mengetahui dengan pasti apa yang menjadi tanggung jawab 

utamanya, kinerja seperti apa yang harus dicapainya serta dapat mengukur sendiri 

sesuai indikator keberhasilannya. Banyak hal yang menjadi perhatian pihak 

manajemen guna mendorong kinerja karyawan di antaranya dalam kaitannya 

dengan keterlekatan karyawan, pemberdayaan dan komitmen organisasi. 

Setiap karyawan sangat ingin untuk memiliki kinerja yang tinggi, namun 

hal tersebut sulit dicapai jika karyawan tidak memiliki produktivitas yang tinggi. 

Hal ini dapat disebabkan oleh faktor karyawan itu sendiri ataupun organisasi 

perusahaan. Menurut Rivai (2005) kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan seperti standar hasil kerja dan target 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Kinerja dapat 

dikatakan sebagai pencapaian tujuan pegawai atas tugas yang diberikan. Kinerja 
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juga dapat diartikan sebagai hasil dan usaha seseorang yang dicapai dengan adanya 

kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. Mangkuprawira dan Hubeis 

(2007) menyatakan kinerja merupakan hasil dari proses pekerjaan tertentu secara 

terencana pada waktu dan tempat tertentu dari karyawan serta perusahaan 

bersangkutan.  

Dessler (2015) menyatakan bahwa penilaian kinerja didefinisikan sebagai 

prosedur yang meliputi penetapan standar kinerja dan memberikan umpan balik 

pada karyawan dengan tujuan untuk memberikan motivasi kepada karyawan 

sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih tinggi. Penilaian 

kinerja karyawan dapat membantu para atasan dalam mengidentifikasi kelemahan, 

potensi yang dimiliki karyawan dan dapat mengetahui kemajuan dari karyawan. 

Organisasi atau perusahaan dianggap sangat perlu untuk mengelola faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan agar karyawan dapat memperoleh hasil kerja 

yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Adapun pada 

penelitian ini faktor-faktor yang dianggap mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

keterlekatan karyawan, pemberdayaan dan komitmen organisasi.  

Pada saat ini, keterlekatan karyawan menjadi hal yang penting untuk 

diperhatikan oleh pihak eksekutif di perusahaan manapun. Banyak kalangan 

berpendapat bahwa keterlekatan karyawan harus menjadi perhatian serius oleh 

eksekutif di bidang SDM maupun eksekutif puncak agar perusahaannya dapat 

bertahan dari fenomena turnover yang tinggi. Keterlekatan karyawan merupakan 

salah satu cara untuk membuat karyawan memiliki loyalitas yang tinggi. 

Keterlekatan karyawan merupakan suatu konsep yang diperkenalkan oleh Kahn di 

tahun 1990 yang fokus terhadap kepemimpinan untuk meningkatkan kinerja 

organisasi melalui kolaborasi dengan intelektual dan emosional karyawan di tempat 

kerja. Menurut Sridevi dan Markos (2010), konsep keterlekatan karyawan adalah 

barometer terkuat yang menghasilkan kinerja positif dalam perusahaan yang jelas 

menunjukkan hubungan dua arah antara pimpinan dan bawahan. Karyawan yang 

terikat akan memiliki ikatan emosional dengan perusahaan dan memiliki 

keterlibatan mendalam serta antusiasme yang tinggi dalam menyelesaikan 

pekerjaannya demi membantu tercapainya keberhasilan perusahaan. Selain itu, 

karyawan akan berkontribusi jauh melebihi dari yang tertera dalam perjanjian kerja 

dengan perusahaan. Konsep keterlekatan karyawan cenderung berkembang di 

organisasi karena konsep ini dapat menilai opini dan perilaku karyawan serta 

memberikan wawasan mengenai motivasi karyawan yang dapat membantu 

organisasi dalam mencapai tujuannya.  

 Macey dan Schneider (2008) menyatakan bahwa, keterlekatan karyawan 

dapat membuat karyawan memiliki loyalitas yang lebih tinggi, sehingga 

mengurangi keinginan untuk meninggalkan perusahaan secara sukarela.               

Schaufeli et al. (2002) menyatakan keterlekatan karyawan berkaitan dengan 

pekerjaan yang ditandai oleh kesungguhan (vigor), dedikasi (dedication) dan 

berinisiatif (absorption). Keterlekatan karyawan juga mengacu pada kondisi 

perasaan dan pemikiran konsisten yang tidak hanya berfokus pada objek dan 

perilaku tertentu. Keterlekatan karyawan dianggap dapat memberikan informasi 

mengenai tingkat keterlekatan karyawan terhadap faktor organisasi. Faktor ini 

mendorong karyawan untuk melakukan usaha yang maksimal melebihi dari yang 

diharapkan. Faktor keterlekatan ini akan mempengaruhi keputusan karyawan untuk 
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bertahan di perusahaan. Hal tersebut pada akhirnya akan berperan pada tingkat 

kemajuan dan kinerja perusahaan.  

Hasil penelitian Hewitt (2012) menyatakan bahwa terdapat korelasi yang 

kuat antara keterlekatan karyawan dengan kinerja perusahaan. Perusahaan dengan 

indeks keterlekatan karyawan yang tinggi (65 % ke atas), selalu berhasil melampaui 

indeks bursa saham dan menghasilkan tingkat pengembalian bagi para pemegang 

saham sebesar 22 % lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Sebaliknya perusahaan 

dengan indeks keterlekatan karyawan yang lebih rendah (45 % ke bawah), 

menghasilkan pengembalian 28 % lebih rendah dari rata-rata untuk para pemegang 

saham. Penelitian ini juga menemukan bagaimana organisasi membuat perbedaan 

dan meraih keunggulan kompetitif melalui sumber daya manusianya. Hal ini dapat 

dilihat dari adanya tingkat keterlekatan karyawan yang tinggi seperti meningkatnya 

retensi dan produktifitas, menghasilkan tingkat turnover yang rendah, talent pool 

yang besar dan kinerja bisnis yang baik.  

Menurut Spreitzer (1996) pemberdayaan adalah cara orang memandang diri 

mereka sendiri di dalam lingkungan kerja dan tingkat sejauh mana orang merasa 

mampu untuk membentuk peran kerja. Noe et al. (2003) menambahkan bahwa 

pemberdayaan adalah pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap pekerja 

untuk mengambil keputusan menyangkut semua pengembangan produk dan 

pengambilan keputusan. Pemberdayaan karyawan harus mendapatkan dukungan 

penuh dari manajemen puncak. Perusahaan perlu memberikan bekal tambahan 

untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Pemberdayaan merupakan simbol 

perilaku kolektif kelompok dan kebijakan organisasi sehingga diperlukan visi yang 

jelas dan dinamis dari organisasi untuk karyawan dan manajer secara 

berkesinambungan (Abadi dan Chegini 2013). Persaingan yang semakin ketat antar 

perusahaan mendorong organisasi untuk membuat kebijakan yang mendukung 

pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan mencakup dua pokok persoalan 

yang amat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan yakni konsep 

pemberdayaan yang berakar komitmen dan kepercayaan pegawai sebagai suatu 

strategi dalam menjalankan perusahaan (Batliwala 2007).   

Pemberdayaan karyawan menjadi penting karena dalam menghadapi 

persaingan dan pelayanan, setiap organisasi membutuhkan karyawan yang cepat 

tanggap dan mandiri sehingga organisasi mempunyai keunggulan kompetitif 

melalui sumber daya manusianya. Pemberdayaan oleh perusahaan digunakan 

sebagai sarana untuk memperkuat kapabilitas dan komitmen karyawan. Tujuan dari 

pemberdayaan yaitu untuk memunculkan potensi dan modalitas yang ada pada diri 

karyawan dan memaksimalkannya sehingga karyawan menjadi mandiri dan dapat 

meningkatkan kinerjanya, yang pada akhirnya memberikan nilai manfaat bagi 

karyawan dan organisasi. Pemberdayaan karyawan juga membantu karyawan untuk 

merasa bahwa kontribusi mereka mempunyai arti, bahwa mereka berkompeten dan 

mereka mempunyai pilihan terhadap apa yang dikerjakan. Pemberdayaan 

membantu karyawan untuk menambah kontrol terhadap kinerja mereka dan 

penanggulangan yang lebih baik terhadap stres.  

Pemberdayaan karyawan dapat meningkatkan kinerja karyawan karena 

pemberdayaan sangat membantu meningkatkan partisipasi karyawan secara lebih 

efektif dan membuat segala sesuatu akan terlaksana dengan baik. Pemberdayaan 

karyawan mengajarkan bagaimana membuat keputusan dan menerima tanggung 

jawab terhadap hasil. Dengan adanya pemberdayaan, maka dipastikan bahwa 
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organisasi akan mampu mendapatkan dan mempertahankan karyawan yang 

memiliki kualitas dan pengetahuan yang baik, serta perusahaan mempekerjakan 

karyawan secara efektif dan efisien.      

Decicco et al. (2006) menyatakan bahwa memberikan kesempatan 

pemberdayaan struktural pekerjaan bagi karyawan (pemberdayaan yang difokuskan 

pada peningkatan keterlibatan karyawan) akan menimbulkan sikap positif yang 

mendorong mereka untuk mencapai komitmen terhadap organisasi. Pemberdayaan 

karyawan berkontribusi paling dominan terhadap komitmen organisasi. Organisasi 

memberi akses dan dorongan kepada individu agar lebih mendayagunakan sumber 

daya yang tersedia. Karyawan yang dilibatkan dalam proses perencanaan dan 

pengambilan keputusan akan membuat karyawan merasa diperlakukan secara adil 

dalam menjadi bagian dari kontributor keberhasilan perusahaan.                       

Boudrias et al. (2010) menyatakan seorang atasan yang memberdayakan praktik 

manajerial dan pemberdayaan perilaku karyawan akan membuat karyawan 

merasakan tingkat keadilan yang tinggi di dalam lingkungan kerja. 

Indikator lain yang dapat meningkatkan kinerja karyawan adalah komitmen 

organisasi. Karyawan dengan komitmen yang tinggi diharapkan mampu 

menghasilkan kinerja yang optimal. Saat seseorang bergabung dalam organisasi, 

maka karyawan tersebut dituntut untuk memiliki komitmen di dalam dirinya. 

Tingkat komitmen baik komitmen perusahaan terhadap karyawan, maupun antara 

karyawan terhadap perusahaan sangat diperlukan karena melalui komitmen-

komitmen tersebut akan tercipta iklim kerja yang profesional. Komitmen organisasi 

adalah suatu keadaan di mana seorang karyawan memihak kepada organisasi 

tertentu serta tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut. Luthans (2007) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah 

sikap yang menunjukkan loyalitas karyawan dan merupakan proses berkelanjutan 

seseorang dalam mengekspresikan perhatiannya untuk kesuksesan organisasi. 

Komitmen organisasi juga dapat diartikan sebagai sebuah perspektif yang bersifat 

keperilakuan di mana komitmen diartikan sebagai perilaku yang konsisten dengan 

aktivitas, sehingga semakin tinggi komitmen karyawan terhadap organisasi maka 

akan dapat meningkatkan kinerja karyawan (Aries dan Ghozali 2006).  

Bagi kehidupan organisasi, baik organisasi publik (pemerintah) ataupun 

organisasi swasta, komitmen tersebut merupakan prasyarat yang penting untuk 

menjaga kelangsungan hidup, stabilitas dan pengembangan organisasi. Dalam hal 

ini, komitmen yang dibutuhkan adalah komitmen dari segenap anggota organisasi 

untuk kepentingan organisasinya. Allen dan Meyer (1990) menyatakan bahwa 

komitmen organisasi terdiri dari tiga komponen, yaitu komitmen afektif (affective 

commitment), komitmen berkelanjutan (continuance commitment) dan komitmen 

normatif (normative commitment). Tiga komponen komitmen ini sangat penting 

dan strategis tidak saja demi kelangsungan dan pengembangan organisasi, tetapi 

juga bagi karyawan dalam meningkatkan kinerjanya. Komitmen organisasi yang 

tinggi akan menyebabkan karyawan cenderung memiliki dedikasi yang tinggi 

dalam bekerja. Hal ini akan sangat membantu karyawan dalam menunjukkan 

kinerja terbaiknya, yang pada akhirnya dengan menghasilkan kinerja terbaik 

tersebut maka karyawan akan berpeluang untuk memperoleh promosi jabatan. 

Dengan demikian eksistensi komitmen organisasi memang sangat strategis bagi 

kepentingan organisasi dan karyawan.   
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Menurut Wright dan McMahan (1992) semakin tinggi komitmen seseorang 

terhadap tugasnya, maka akan semakin tinggi kinerja yang akan dihasilkan, yang 

menuju pada tingkat penilaian yang akan semakin tinggi pula. Komitmen organisasi 

tidak hanya memiliki arti loyalitas pasif, tetapi juga melibatkan hubungan aktif dan 

keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada organisasi. 

Chughtai dan Zafar (2006) menyatakan, semakin tinggi komitmen organisasi maka 

akan semakin tinggi pula kecenderungan seseorang untuk diarahkan pada tindakan 

yang sesuai dengan standar kinerja karyawan. Hal ini didukung oleh penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Fitriastuti (2011) dan Tolentino (2013) yang 

menyatakan bahwa komitmen organisasi sangat besar pengaruhnya terhadap 

kinerja seseorang. Seorang karyawan akan bekerja secara maksimal dan 

memanfaatkan kemampuan serta keterampilannya dengan bersemangat ketika 

karyawan memiliki komitmen organisasi yang tinggi. Sifat dari komitmen 

organisasi dapat berubah sepanjang waktu.  

Mengingat pentingnya peran sumber daya manusia terkait keterlekatan 

karyawan, pemberdayaan, komitmen organisasi dan kinerja karyawan maka 

perusahaan harus dapat menerapkan faktor-faktor tersebut dengan baik untuk 

keberhasilan usaha perusahaan. Perusahaan PT Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia adalah perusahaan yang bergerak dalam bisnis manufaktur dan eksportir 

kendaraan bermotor. Perusahaan ini perlu memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas dan kompeten untuk menghadapi persaingan yang ketat dan 

pertumbuhan perusahaan sejenis. Penelitian ini dilakukan pada divisi human 

resource. Divisi human resource memiliki peran yang sangat penting dalam 

keberlangsungan dari sebuah perusahaan. Salah satu fungsi dari divisi ini adalah 

melakukan rekrutmen terhadap calon karyawan yang akan bergabung dengan 

perusahaan. Calon-calon karyawan tersebut harus memiliki kualifikasi yang sesuai 

dengan kebutuhan organisasi. Fungsi lain dari divisi ini adalah melakukan pelatihan 

dan pengembangan terhadap karyawan, sehingga karyawan-karyawan tersebut 

kelak dapat memberikan kontribusi yang baik kepada perusahaan. Pengembangan 

sumber daya manusia di perusahaan ini perlu dilakukan secara baik dan terencana, 

diantaranya dengan melakukan evaluasi keterlekatan karyawan, pemberdayaan dan 

komitmen organisasi agar kinerja karyawan dapat terus ditingkatkan dan pada 

akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan serta keuntungan perusahaan.   

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan analisis pengaruh 

keterlekatan karyawan, pemberdayaan dan komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dilihat implikasi 

peningkatan kinerja sumber daya manusia karyawan divisi human resource PT 

Toyota Motor Manufacturing Indonesia dengan memanfaatkan hubungan faktor-

faktor tersebut. Kondisi-kondisi di atas menyebabkan perlunya untuk melakukan 

penelitian mengenai analisis pengaruh keterlekatan karyawan, pemberdayaan dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada divisi human resource PT 

Toyota Motor Manufacturing Indonesia. 

 

 

 



 

6 

Perumusan Masalah 

Industri otomotif merupakan salah satu sektor industri yang memiliki 

banyak konsumen di Indonesia. Tantangan kedepan yang dihadapi oleh industri 

otomotif di Indonesia adalah akan munculnya kebijakan pemerintah terkait 

pengembangan mobil listrik. Pemerintah mendukung pengembangan mobil listrik 

karena pembuatan mobil listrik bukan hanya untuk menggantikan bahan bakar dari 

hasil pengolahan minyak bumi menjadi listrik. Melainkan juga dapat menggantikan 

sebagian besar material dan proses manufaktur dibandingkan cara memproduksi 

unit-unit otomotif berbahan bakar minyak sekarang.   

PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia merupakan salah satu produsen 

terbesar industri otomotif yang ada di Indonesia. Dalam rangka menjawab 

tantangan tersebut, PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia diharapkan dapat 

mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kinerja unggul dan siap 

bersaing. Divisi human resource memiliki peran penting dalam menjaga kualitas 

SDM perusahaan. Kualitas SDM sebagai ujung tombak proses produksi menjadi 

fokus utama PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Hal yang menjadi tugas 

penting divisi human resource adalah melakukan pelatihan yang rutin dan berkala 

secara terus menerus di learning centre untuk meningkatkan kompetensi dari setiap 

karyawan. Tugas lain dari divisi ini adalah melakukan rekrutmen terhadap calon 

karyawan baru secara selektif yang sesuai dengan standar kompetensi yang 

dibutuhkan perusahaan. Sumber daya manusia yang kompeten dan terlatih 

diharapkan dapat menghasilkan produk berkualitas tinggi dan dapat bersaing. Hal 

ini juga sesuai dengan semboyan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia yaitu 

“We Make People Before We Make Product.”  

Kinerja karyawan divisi human resource tidak bisa diremehkan 

kontribusinya terhadap keberlangsungan sebuah perusahaan. Baik atau tidaknya 

kinerja karyawan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Apabila perusahaan 

telah memiliki karyawan dengan kinerja yang baik, maka diharapkan perusahaan 

dapat menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan siap bersaing dalam 

industri otomotif. Kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh berbagai macam 

variabel, dalam kasus penelitian ini faktor yang akan menjadi variabel penelitian 

adalah keterlekatan karyawan, pemberdayaan, komitmen organisasi dan 

implikasinya terhadap kinerja karyawan itu sendiri.     

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh keterlekatan karyawan terhadap kinerja karyawan 

pada divisi human resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia? 

2. Bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja karyawan pada divisi 

human resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia? 

3. Bagaimana pengaruh keterlekatan karyawan terhadap komitmen organisasi 

pada divisi human resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia? 

4. Bagaimana pengaruh pemberdayaan terhadap komitmen organisasi pada 

divisi human resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada 

divisi human resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh keterlekatan karyawan terhadap kinerja karyawan 

pada divisi human resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. 

2. Menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja karyawan pada 

divisi human resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. 

3. Menganalisis pengaruh keterlekatan karyawan terhadap komitmen 

organisasi pada divisi human resource PT. Toyota Motor Manufacturing 

Indonesia. 

4. Menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap komitmen organisasi pada 

divisi human resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. 

5. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada divisi human resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Menyajikan hasil empiris pengaruh keterlekatan karyawan, pemberdayaan 

dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan pada divisi human 

resource PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. 

2. Manfaat bagi penulis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana belajar 

dalam mempraktekan teori-teori yang didapat, selain itu dapat memperkaya 

wawasan berpikir dalam menyikapi kondisi dan permasalahan sumber daya 

manusia. 

3. Manfaat bagi akademisi, penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

bahan kajian empirik terutama menyangkut perilaku organisasi khususnya 

bidang keterlekatan karyawan, pemberdayaan, komitmen organisasi dan 

kinerja karyawan. 

4. Manfaat bagi institusi, penelitian ini dapat dijadikan salah satu sumber 

informasi untuk meninjau kembali terhadap kebijakan yang telah dilakukan 

dalam kaitannya dengan keterlekatan karyawan, pemberdayaan, komitmen 

organisasi dan kinerja karyawan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini membahas tentang pengaruh keterlekatan karyawan, 

pemberdayaan dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan di PT Toyota 

Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dengan menggunakan metode analisis 

deskriptif dan analisis Structural Equation Modeling (SEM). Data yang dianalisis 

dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari survei dengan menggunakan 

kuesioner dengan responden dalam penelitian ini adalah karyawan dari divisi 

human resource pada PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia. 

 

 

 




