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BAB II 

 TINJAUAN TEORI  

 

A. LANDASAN PENELITIAN TERDAHULU 

Penggalian dari wacana  penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya 

memperjelas tentang variabel-variabel dalam penelitian ini, sekaligus untuk 

membedakan penelitian ini  dengan penelitian sebelumnya. Umumnya kajian yang 

dilakukan oleh peneliti-peneliti dari kalangan akademis dan telah 

mempublikasikannya pada beberapa jurnal cetakan dan jurnal online (internet). 

Penelitian mengenai kepuasan kerja dan loyalitas karyawan yang dilakukan 

peneliti terdahulu antara lain. 

Arlies Crismasanti melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

kepuasan kerja dan loyalitas karyawan pada PT Inti Bergas Internasional” dari 

hasil penelitian terdapat kesimpulan bahwa dari hasil perhitungan korelasi Rank 

Spearman yaitu terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan 

kerja dan loyalitas karyawan pada perusahaan. Dimana hasil tersebut menyatakan 

bahwa peningkatan kepuasan kerja akan meningkatkan loyalitas karyawan pada 

perusahaan 

Nuravia Aprilia (2010) melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 

Kepemimpinan Transformasional Dengan Loyalitas”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara kepemimpinan 

transformasional dengan loyalitas karyawan pada bagian produksi, dengan 

korelasi (r) sebesar 0,833 dan nilai probabilitas kesalahan (p) sebesar 0,000.  
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Table 2.1 

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Sekarang 

 

Nama Judul Variabel Bebas 
Variabel 

Terikat 

Alat 

Analisis 
Hasil Penelitian 

Arlies 

Chrismasanti 

Hubungan Antara 

Kepuasan Kerja 

dan Loyalitas 

Karyawan pada 

PT Inti Bergas 

Internasional 

Kepuasan kerja  Loyalitas 

Karyawan 

Korelasi 

Rank 

Spearman 

terdapat 

hubungan yang 

positif dan 

signifikan antara 

kepuasan kerja 

dan loyalitas 

karyawan pada 

perusahaan. Hasil 

tersebut 

menyatakan 

bahwa 

peningkatan 

kepuasan kerja 

akan 

meningkatkan 

loyalitas 

karyawan pada 

perusahaan 

Nuravia 

Aprilia 

Hubungan 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Dengan Loyalitas 

Karyawan 

Kepemimpinan 

Transformasional 

Loyalitas 

karyawan 

Metode 

Uji 

korelasi 

Ada hubungan 

yang sangat 

signifikan antara 

kepemimpinan 

transformasional 

dengan loyalitas 

karyawan pada 

bagian produksi 

di dengan 

korelasi (r) 

sebesar 0,833 dan 

nilai probabilitas 

kesalahan (p) 

sebesar 0,000.  

Isra Firdaus Pengaruh 

kepuasan kerja 

terhadap loyalitas 

karyawan 

Kepuasan kerja Loyalitas 

karyawan 

Analisis 

regresi 

linier 

sederhana 
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   Berdasarkan pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian 

terdahulu dengan penelitian sekarang perbedaannya terlihat dari judul penelitian 

terdahulu mencari hubungan antara kepuasan kerja dan loyalitas karyawan pada 

PT Inti Bergas Internasional dengan alat analisis korelasi rank spearman, begitu 

juga dengan penelitian penelitian terdahulu kedua dengan judul hubungan 

kepemimpinan transformasional dengan loyalitas karyawan dengan alat analisis 

metode uji korelasi. Sedangkan penelitian sekarang mencari pengaruh kepuasan 

kerja terhadap loyalitas karyawan pada Taman Rekreasi Sengkaling dengan 

analsis regresi sederhana. 

 

B. LANDASAN TEORI 

1. KEPUASAN KERJA 

a. Pengertian Kepuasan Kerja  

   Menurut Hariandja (2002) kepuasan kerja didefinisikan dengan hingga 

sejauh mana individu merasakan secara positif dan negatif berbagai macam faktor 

atau dimensi dari tugas-tugas dalam pekerjaannya. Menurut Dole dan Schroeder 

(2001), kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai perasaan dan reaksi individu 

terhadap lingkungan pekerjaannya. 

   Menurut Martoyo (2000:142) kepuasan kerja adalah keadaaan emosional 

karyawan dimana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa 

karyawan dari perusahaan/organisasi dengan tingkat nilai balas jasa yang yang 

memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan.   
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   Menurut Siagian (2002:295) menyatakan bahwa kepuasan keja merupakan 

suatu cara pandang sesorang baik yang bersifat positif maupun yang bersifat 

negatif tentang pekerjaannya.  

   Sedangkan menurut Hasibuan (2005) kepuasan kerja adalah sikap 

emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini 

dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan kinerja. 

   Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja adalah perasaan dan reaksi karyawan ketika harapan dan keinginan 

karyawan tersebut dapat atau tidak dapat terealisasi oleh perusahaan atau 

organisasi, biasanya sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan dan 

kinerja. 

 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

 Menurut Hariandja (2002) mengatakan bahwa dimensi kepuasan kerja 

meliputi enam dimensi kepusan kerja yaitu 

 1) Gaji, yaitu jumlah bayaran yang diterima seseorang akibat dari pelaksanaan 

kerja apakah sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan adil. Tujuan utama 

seseorang bekerja biasanya adalah mendapatkan gaji dan upah, karena gaji 

ini dapat memuaskan kebutuhan psikologi, sosial maupun egoistic. 

Pemberian upah atau gaji sesuai dengan keterampilan dan pengorbanan 

yang telah diberikan untuk perusahaan kemungkinan besar akan 

menyebabkan kepuasan. 

 2) Pekerjaan itu sendiri, yaitu salah satu faktor penyebab kepuasan kerja adalah 

pekerjaan yang menantang, bervariasai, dan memberikan kesempatan 
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kepada karyawan untuk menggunakan kemampuan dan keterampilan yang 

dimilikinya sehingga tidak menimbulkan kejenuhan dan kebosanan bagi 

karyawan dalam mengerjakannya. 

 3) Atasan, seseorang senantiasa memberi perintah atau petunjuk dalam 

pelaksanaan pekerjaan. Cara atasan memberi perintah kepada bawahan bisa 

berdampak menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi karyawan 

sehingga dapat mempengaruhi tingkat kepuasan kerja seseorang. 

 4) Rekan kerja, Rekan kerja yang ramah, hubungan kerja sama dan komunikasi 

dengan rekan kerja yang terjalin dengan baik akan mendatangkan kepuasan 

kerja yang tinggi. 

 5) Promosi, pemberian kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan 

karirnya seseorang dapat merasakan adanya kemungkinan yang besar untuk 

naik jabatan atau tidak proses kenaikan jabatan yang kurang terbuka atau 

terbuka dapat mempengaruhi tingkat kepuasan seseorang. 

 6) Lingkungan kerja, terdiri dari lingkungan kerja fisik dan psikologis 

karyawan akan dengan mudah mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan 

bila kondisi keadaan sekitarnya bersih, tenang, tidak terlalu bahaya dan 

tidak bising, sehingga karyawan akan mudah mengerjakan dan 

menyelesaikan pekerjaan dalam suasana atau kondisi yang mendukung atau 

harmonis. 
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c. Pengukuran kepuasan kerja karyawan 

  Untuk mengukur kepuasan kerja karyawan menurut Sopiah (2008:175) 

diantaranya : 

 1) Menggunakan skala indeks deskripsi jabatan 

Skala pengukuran ini dikembangkan oleh Smith, Kenndal, dan Hullin. Cara 

penggunannya adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada 

karyawan dengan jawaban ,tidak atau ragu-ragu. Dengan cara ini dapat 

diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. 

 2) Dengan menggunakan kuisioner kepuasan kerja Minnesota 

Pengukuran kerja ini dikembangkan oleh Weiss dan England. Skala ini 

berisi tanggapan yang mengaharuskan karyawan untuk memilih salah satu 

alternative jawaban, sangat tidak puas, tidak puas, netral, puas dan sangat 

puas terhadap pertanyaan yang diajukan. Berdasarkan jawaban-jawaban 

tersebut dapat diketahui tingkat kepuasan kerja karyawan. 

 3) Pengukuran berdasarkan ekspresi wajah 

Pengukuran kerja ini dikembangkan oleh Kunin. Responden diharuskan 

memilih salah satu gambar wajah orang, mulai dari wajah yang sangat 

gembira, gembira, netral, cemberut, dan sangat cemberut. Kepuasan kerja 

karyawan akan dapat diketahui dengan melihat pilihan gambar yang diambil 

responden. 
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d. Cara Meningkatkan Kepuasan Kerja 

   Untuk meningkatkan kepuasan kerja, perusahaan harus merespon 

kebutuhan pegawai, namun selain hal tersebut, tindakan lain masih perlu 

dilakukan. Menurut Marihot Tua (2005:292), untuk meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan perlu dilakukan peningkatan kualitas kehidupan kerja melalui: 

 1) Pendekatan struktural 

Pendekatan struktural adalah melakukan perubahan sistem kerja pegawai 

yang dapat dilakukan dengan : 

a) Mendesain ulang pekerjaan 

Mendesain ulang pekerjaan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-

aspek kebutuhan manusia dalam pekerjaan seperti peningkatan otonomi, 

variasai, tugas, identitas tugas dan feedback. 

 b) Meningkatkan keterlibatan karyawan 

Meningkatkan ketrlibatan karyawan dengan cara seperti quality circle, 

sociotechnical sistem, codetermination, autonomous work group mulai 

banyak digunakan oleh perusahaan, cara ini dinilai lebih memberikan sail 

yang positif terhadap peningkatan kepuasan kerja karyawan.  

 2) Pendekatan proses 

Pendekatan proses adalah melakukan berbagai proses keorganisasian untuk 

menciptakan adanya saling percaya diantara karyawan, saling membantu 

masalah yang dihadapi pegawai, yang dilakukan melalui:  

a) Peningkatan hubungan komunikasi 

b) Peningkatan disiplin 
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c) Bimbingan 

d) Peningkatan keselamatan dan kesejahteraan kerja. 

 

2. LOYALITAS KARYAWAN 

a. Pengertian Loyalitas 

  Loyalitas menurut kamus besar bahasa Indonesia (2003 : 613) berasal dari 

kata loyal atau setia, sedangkan loyalitas itu sendiri berarti perilaku kepatuhan 

atau kesetiaan.Gibson (2001:10) mengatakan bahwa loyalitas karyawan 

merupakan ketrikatan, rasa identifikasi dan ketrlibatan yang dinyatakan oleh 

seseorang karyawan terhadap perusahaan. Keterlibatan, rasa identifikasi dan 

keterikatan tersebut dinyatakan oleh karyawan dengan jalan memberikan 

kesempatan untuk berprestasi, dengan mengakui prestasi yang dicapai. 

  Loyalitas karyawan menurut Dessler (2000), loyalitas karyawan 

merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. 

Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja kedisplinan dan prestasi kerja.  

  Dari beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas karyawan adalah perilkau kepatuhan dan kesetiaaan 

karena adanya keterikatan, rasa identifikasi dan keterikatan tersebut dinyatakan 

oleh karyawan dengan jalan memberikan kesempatan untuk berprestasi. 

 

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Loyalitas 

  Menurut Nitisemito (1996:102) banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

atau meningkatkan loyalitas karyawan dalam bekerja pada suatu organisasi. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut, antara lain : 
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 1) Pemberian gaji yang cukup, perhatian terhadap kebutuhan sosial dan rohani, 

harga diri, perasaan aman, kesempatan untuk maju, fasilitas yang 

menyenangkan dan insentif yang terarah pada perasaan senang atau puas, 

serta pemberian bonus dan loyalitas karyawan perlu ditumbuhkan sehingga 

karyawan mempunyai suatu perasaan atau kesadaran memiliki. 

 2) Pemberian tunjangan pensiun dengan jalan mewajibkan karyawan untuk 

menyisihkan sebagian penghasilannya. 

 3) Peraturan dalam bekerja, dapat dibayangkan kalau seorang karyawan 

bekerja atas kemauannya sendiri, tanpa memperhatikan aturan atau tata 

tertib perusahaan atau atasannya. Alasannya karena merasa sudah memiliki 

kemampuan dan kepintaran, sehingga tidak perlu ada masukan dari atasan 

atau pimpinannya. Padahal bekerja di perusahaan adalah tim work di mana 

satu dengan lain saling ketergantungan. Apalagi kalau untuk tujuan 

perusahaan maka loyalitas sangat diutamakan. Pintar tapi tidak loyal maka 

tidak diutamakan. Tindakan jalan sendiri yang dilakukan karyawan dalam 

sebuah perusahaan tentu akan merepotkan perusahaan. 

 4) Pemberian insentif, perusahaan akan memberikan tambahan penghasilan 

secara langsung kepada karyawan yang menunjukkan prestasi kerja yang 

lebih. Insentif adalah sistem yang paling efektif sebagai pendorong loyalitas 

kerja. 

 5) Imbalan/kompensasi, sistem pemberian imbalan (kompensasi) adalah 

sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka dan 
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untuk memotivasi mereka agar mencapai tingkat prestasi yang diinginkan 

serta  loyalitas karyawan terhadap perusahaan  

 6) Kepuasan kerja, salah satu faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan 

adalah kepuasan kerja karyawan. Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah 

keadaan emosional karyawan yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan dengan mana karyawan memandang pekerjaan mereka, 

mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya serta sikap positif 

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi 

dilingkungan kerjanya.  

 

c. Cara Meningkatkan Loyalitas 

   Mariko (dalam Adhie, 2008:1) menjelaskan, tidak sulit untuk 

meningkatkan loyalitas karyawan pada perusahaan. Ada empat cara meningkatkan 

loyalitas:  

 1) Perhatian khusus kepada karyawan khusus 

Hal ini bisa diimplementasikan dengan cara menaikan jabatan dan 

meningkatkan gaji. Untuk mengetahui perkembangan karyawan, perusahaan 

harus memantau kerja karyawan. tugas ini biasanya dilakukan HRD dan 

harus dikerjakan dengan teliti dan tidak asal-asalan. Karyawan berkualitas 

harus diberikan kompensasi positif, salah satunya bonus. Cara ini akan 

mengikat karyawan untuk enggan pindah kerja karena semua kebutuhan 

sudah dipenuhi perusahaan.  
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 2) Membangun nilai kekeluargaan 

Nilai ini bisa dibangun dengan cara makan siang bersama karyawan terpilih. 

Tidak perlu setiap hari, makan siang bersama bisa dilakukan dalam satu 

bulan atau minggu sekali. Dari sini akan terbangun keakraban antara 

karyawan dengan pemimpin. Dalam kondisi akan terlontar pembicara-

pembicara non formal yang membuat suasana menjadi santai dan akrab. 

Cara seperti banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar, para CEO 

meluangkan waktu untuk makan siang bersama karyawan terpilih.  

 3) Meningkatkan karir 

Menaikan jabatan karyawan berprestasi sangat perlu dilakukan, karena itu 

merupakan satu kebanggan. Karyawan paling senang bila mereka 

menduduki jabatan yang lebih tinggi. Ini merupakan satu prestasi kerja, 

dengan imbalan ini mereka akan meningkatkan semangat kerja. Jangan 

biarkan karyawan berprestasi pindah kerja, karena mereka adalah aset 

perusahaan yang nilainya tidak kalah dengan keuntungan.  

 4) Analisa 

Dengan menganalisa keadaan karyawan pemimpin akan tahu kondisi dan 

tingkat kebutuhan karyawan. Setiap karyawan mempunyai tingkat 

kebutuhan berbeda-beda. Dalam memenuhi kebutuhan karyawan tidak bisa 

disama ratakan, setiap karyawan mempunyai tingkat kebutuhan berbeda-

beda. Tingat kebutuhan karyawan berusia 22-25 tahun, di mana mereka baru 

lulus kuliah dan belum menikah berbeda dengan karyawan berusia 30-35 

tahun. Karyawan berusia 22-25 tahun mempunyai sifat ingin belajar dan 
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tingkat kebutuhan terhadap materi masih kecil. Karyawan pada level ini 

lebih cocok jika berikan learning center atau pendidikan tambahan. 

Pendidikan tambahan akan menjadi bekal pengembangan karier. Berbeda 

dengan karyawan berusia 30-35 tahun. Di usia ini mereka sudah mempunyai 

rencana untuk menikah. Untuk kelangsungan pernikahan, mereka 

membutuhkan dana pernikahan. Karyawan seperti ini lebih senang bila 

gajinya dinaikan. Begitu juga dengan karyawan, berusia 40 tahun ke atas. 

Karyawan berusia diatas 40 tahun sudah mulai sakit-sakitan dan anak sudah 

mulai sekolah. Karyawan ini lebih senang, bila uang kesejahtraan keluarga 

dinaikan. 

 

d. Pengukuran Loyalitas 

   Pengukuran tentang loyalitas harus memperhatikan keinginan dari pihak 

karyawan, dimana: 

 1) Karyawan ingin mengetahui posisi mereka 

 2) Karyawan menginginkan pengakuan atas tambahan usaha mereka 

 3) Karyawan menginginkan umpan balik tentang apa yang harus mereka 

kerjakan secara khusus untuk mempergiat kerja mereka. 

   Menurut Gibson dan Donelly (1993) keloyalan kepada perusahaan 

mencakup tiga sikap, yakni: 

 1) Perasaan manunggal dengan perusahaan, yaitu: 

  a) Rasa memiliki, adalah karyawan akan berusaha semaksimal mungkin 

untuk mematuhi segala perubahan yang berlaku di perusahaan tersebut 

tanpa merasa dipaksa. 
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  b) Kerja sama, adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk bekerja 

bersama-sama dengan perusahaan/orang lain dalam menyelesaikan suatu 

tugas dan pekerjaan yang telah ditentukan. 

 2) Perasaan terlibat dalam tugas dan kewajiban perusahaan, yaitu: 

  a) Tanggung jawab, adalah kesanggupan seorang karyawan/tenaga kerja 

dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan yang diserahkan kepadanya. 

  b) Wewenang, merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi dan merupakan 

kekuasaan formal yang diberikan pada seseorang/organisasi. 

 3) Perasaan yang setia/loyal kepada perusahaan, yaitu: 

  a) Menjaga, adalah karyawan mampu mempertahankan dan 

mengembangkan citra perusahaan, mau bekerja dan berusaha sebaik-

baiknya demi kemajuan bersama, mempunyai motivasi kerja yang selalu 

tinggi dan selalu bersedia berkorban bagi perusahaan. 

  b) Melindungi, adalah menciptakan rasa aman dalam diri karyawan 

sehingga timbul rasa tanggung jawab yang besar. 

 
 

3. HUBUNGANKEPUASANKERJATERHADAPLOYALITAS 

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam organisasi keberadaan sumber daya 

manusia khususnya manusia perlu diperhartikan, karena manusia adalah sumber 

daya yang memiliki potensi yang harus terus dikembangkan dan digunakan 

dengan sebaik-baiknya bagi kemajuan organiasasi. 

Kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individu dan setiap individu 

memilki tingkat kepuasan yang berbeda-beda.  Kepuasan kerja merupakan aspek 
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penting pada diri seseorang organisasi di dalam organiasasi karena dengan adanya 

kepuasan kerja menurut Luthans (2006:243) dapat berfungsi untuk meningkatkan 

semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Hal ini 

terbukti oleh penelitian yang dilakukan oleh Chrismasanti (2005) terdapat 

hubungan yang positif dan signifikan antara kepuasan kerja dan loyalitas 

karyawan pada perusahaan. Ini berarti, jika kepuasan kerja meningkat maka 

loyalitas karyawan pada perusahaan juga akan meningkat.  

Sedangkan timbulnya sebuah loyalitas pada individu terhadap organisasi 

dipengaruhi oleh kesanggupan individu untuk mentaati, melaksanakan, 

mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. 

Namun selain individu dapat menyanggupi sesuatu yang ditaati dengan 

penuh kesadaran ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas 

tersebut, antara lain pemberian gaji yang cukup, pemberian tunjangan pensiun, 

peraturan dalam bekerja, pemberian insentif, imbalan atau kompensasi, dan 

kepuasaan kerja. 

 

 

4. KERANGKA PIKIRAN 

Berdasarkan kajian teori-teori di atas maka kerangka pikir yang digunakan 

untuk mempermudah proses penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1 
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Gambar 2.1 

Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Loyalitas Karyawan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kerangka pikir diatas dijelasakan bahwa faktor yang 

memepengaruhi loyalitas kerja yang meliputi persepsi terhadap gaji, persepsi 

terhadap pekerjaan, persepsi terhadap atasan, persepsi terhadap rekan kerja, 

persepsi terhadap promosi, dan persepsi terhadap lingkungan (Hariandja : 2002) 

hal ini sesuai dengan pendapat Luthans (2006:243) bahwa kepuasan kerja dapat 

berfungsi untuk meningkatkan semangat kerja karyawan dan loyalitas karyawan 

terhadap perusahaan. Dimana perusahaan mengusahakan karyawan untuk 

mempunyai loyalitas dengan perasaan manunggal yan terdiri dari rasa memiliki 

dan kerja  sama, perasaan terlibat meliputi tanggung jawab dan wewenang, 

Variabel  Y 

Loyalitas karyawan 

Variabel  X 

Kepuasan Kerja 

Indikatornya : 

 1.  Perasaan manunggal 

 - Rasa memiliki 

 - Kerja sama 

 2. Perasaan Terlibat 

 - Tanggung  jawab 

 - Wewenang 

 3. Perasaanloyal 

 - Menjaga perusahaan 

 - Melindungi 

 

 

Indikatornya : 

1. Persepsi terhadap gaji (X1.1) 

2. Persepsi terhadap  

Pekerjaan (X1.2) 

3. Persepsi terhadap atasan(X1.3) 

4. Persepsi terhadap rekan  

Kerja (X1.4) 

5. Persepsi terhadap   

Promosi (X1.5) 

6. Persepsi terhadap 

Lingkungan (X1.6) 
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perasaan loyal menjaga perusahaan dan melindungi perusahaan (Gibson dan 

Donelly : 1993). 

 

5. HIPOTESIS 

  Hipotesis adalah jawaban sementara atas rumusan masalah penelitian 

(Sugiyono 2010). Bersifat sementara karena jawaban yang diberikan masih harus 

dibuktikan berdasar fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan 

data. 

  Berdasarkan konsep dan bukti-bukti yang telah disajikan di atas, maka 

hipotesa yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu : diduga kepuasan kerja 

karyawan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan pada Taman 

Rekreasi Sengkaling. 

 


