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Abstrak- Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-
faktor yang menentukan produktivitas karyawan. 
Kemampuan sumber daya manusia, keterlibatan karyawan, 
serta kepuasan kerja, dianalisis hubungannya terhadap 
produktivitas, dan dimoderasi oleh perilaku Qona’ah. 
Meningkatkan produktivitas manusia adalah proses yang 
cukup rumit dan kompleks diorganisasi. Mendapatkan kinerja 
terbaik dari karyawan dalam batasan aturan dan standar 
operasional prosedur organisasi. Kinerja sumber daya manusia 
dalam organisasi, juga bergantung terutama pada teknologi 
dan lingkungan eksternal, pemikiran individu dan tim, dan 
orientasi humanistik. Berbagai teori digunakan, untuk 
mengembangkan strategi organisasi dalam pencapaian 
produktivitas yang optimal. Teori X, Teori Y dan Teori A, 
mempuyai kesamaan dalam menduga perilaku karyawan di 
tempat kerja. Analisis ini juga mengembangkan Teori A, yang 
berfokus pada potensi bawaan manusia, yaitu perilaku 
Qona’ah, dan diharapkan perilaku Qona’ah dapat memoderasi 
kreativitas, ekspresi diri dan kontribusi kepada organisasi. 
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LATAR BELAKANG 

Disrupsi global dunia usaha, termasuk gejolak finansial global, 
iklim inventasi yang menantang, perlambatan pertumbuhan 
ekonomi, evolusi rantai pasok produksi serta isu perdagangan 
merupakan tantangan nyata yang akan selalu dihadapi dan 
dampaknya sangat dirasakan oleh seluruh negara di dunia. 
Disisi lain, datangnya revolusi industry 4.0 dengan segala 
perkembangan teknologi memungkinkan negara dan 
organisasi dalam menghadapi tantangan tersebut, dengan 
mendorong produktivitas serta profitabilitas lintas industri. 

TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Membuktikan dan menganalisis pengaruh Human 
resource capability terhadap job satisfaction pada 
karyawan kontraktor pertambangan, rekayasa kontruksi 
minyak dan gas services PT. Petrosea Tbk; 

2. Membuktikan dan menganalisis pengaruh Employee 
Engagement terhadap Job Satisfaction pada karyawan 
kontraktor pertambangan, rekayasa kontruksi minyak dan 
gas services PT. Petrosea Tbk; 

3. Membuktikan dan menganalisis pengaruh Human 
resource capability terhadap productivity pada karyawan 
kontraktor pertambangan, rekayasa kontruksi minyak dan 
gas services PT. Petrosea Tbk; 

4. Membuktikan dan menganalisis pengaruh Job Satisfaction 
terhadap productivity pada karyawan kontraktor 
pertambangan, rekayasa kontruksi minyak dan gas services 
PT. Petrosea Tbk; 

5. Membuktikan dan menganalisis pengaruh Employee 
Engagement terhadap productivity pada karyawan 
kontraktor pertambangan, rekayasa kontruksi minyak dan 
gas services PT. Petrosea Tbk; 

6. Membuktikan dan menganalisis pengaruh moderasi 
perilaku Qona’ah terhadap hubungan Human Resources 
Capability dengan productivity pada karyawan kontraktor 
pertambangan, rekayasa kontruksi minyak dan gas services 
PT. Petrosea Tbk; 

7. Membuktikan dan menganalisis pengaruh moderasi 
Perilaku Qona’ah terhadap hubungan employee 
engagement dengan productivity pada karyawan 
kontraktor pertambangan, rekayasa, kontruksi, minyak dan 
gas services PT. Petrosea Tbk. 

TINJAUAN LITERATUR 

Produktivitas (Productivity) adalah ukuran standar yang sering 
digunakan untuk menilai kinerja organisasi. Culnan & Bair, 
(1983) menyatakan bahwa produktivitas dapat digambarkan 
dengan berbagai cara. Produktivitas secara umum 
didefinisikan sebagai peningkatan nilai dari waktu ke waktu 
Phipps & Nelinguri, (2013). Culnan & Bair, (1983) 
produktivitas telah didefinisikan dalam hal output, penjualan, 
profitabilitas, kualitas kerja, dan proses yang diselesaikan 
sesuai jadwal. 

Kyoung, et al. (2004). Produktivitas tenaga kerja telah menjadi 
faktor penting dalam kekuatan dan keberlanjutan kinerja 
bisnis perusahaan secara keseluruhan Cheryl, (2002). 

Perilaku Qona’ah (Qona’ah Behavior) adalah suatu sikap yang 
rela menerima dan selalu merasa cukup dengan hasil yang 
sudah diusahakan serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas 
dan perasaan kurang, qona’ah memiliki pendirian selalu 
bersyukur atas yang ada pada dirinya lapang dada dan ikhlas 
atas kehendak Allah SWT. Ali, (2014). Contenment (Qana'ah) 
dan Peranannya dalam mengatasi masalah sosial dan 
lingkungan, hubungan-hubungan ini adalah fondasi yang 
mendasari pengobatan kepuasan (qana'ah). Qana'ah, adalah 
“hidup bijak yang baik (hayatan tayyibah)” yang disebutkan 
dalam Al-Qur'an (al-Nahl 16:97) yang menunjukkan kepuasan 
diri. Sikap qona’ah merupakan sikap ridho menerima dan 
merasa cukup terhadap hasil yang telah diusahakannya serta 
menjauhkan diri dari rasa tidak puas serta perasaan kurang, 
memiliki sikap qona’ah tidak berarti serta merta menerima 
nasib begitu saja tanpa ikhtiar dan selalu puas terhadap rezeki 
yang di terima. 
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Kepuasan kerja adalah salah satu variabel yang sangat penting 
di bidang perilaku organisasi dan psikologi, itu berarti sikap 
umum seseorang terhadap pekerjaan Chen, et al. (2012). 
Tingkat kepuasan kerja ditentukan. Ini menyiratkan bahwa 
jika kinerja karyawan dan hasil yang diharapkan, itu akan 
meningkatkan kepuasan kerjanya, sehingga meningkatkan 
tingkat kinerja karyawan. Juga, sebagaimana disebutkan upaya 
karyawan di pekerjaan menentukan kinerja dan dalam situasi 
seperti itu karyawan mengharapkan hadiah dari organisasi 
yang akan menentukan tingkat kepuasan. 

Kemampuan sumber daya manusia (Human Resources 
Capability) dapat mengkonfigurasi ulang dan menggabungkan 
kembali sumber daya dan fitur sifat penting seperti tacitness, 
menjadi konteks teks, dan temporalitas. Menurut Park, et al. 
(2004) kemampuan Sumber Daya Manusia adalah penting dan 
memberikan kontribusi terhadap kinerja organisasi. kualitas 
kinerja dan bahwa manajemen sumber daya manusia 
memainkan peran aktif dan vital dalam keberhasilan reformasi 
sektor jasa tersebut Harris, et al. (2007). Dengan demikian, 
perusahaan dengan komitmen yang lebih kuat untuk 
mengerahkan kemampuan sumber daya manusia sebagai 
kemampuan dinamis lebih sukses Aramburu & Sáenz, (2010). 
Kemampuan Sumber Daya Manusia meningkatkan posisi 
kompetitif organisasi dengan menciptakan keterampilan, 
pengalaman, dan pengetahuan sumber daya manusia yang 
unggul yang berkontribusi pada organisasi yang berkontribusi 
terhadap nilai ekonomi organisasi. Khandekar & Sharma, 
(2005) berpendapat bahwa sumber daya seperti kemampuan 
SDM penting untuk tujuan perusahaan. Kemampuan dinamis 
dari perspektif manajemen sumber daya manusia, mencoba 
untuk menemukan hubungan antara kedua literatur. Dalam 
melakukan itu, pertama-tama akan mempelajari peran 
kepemimpinan strategis, yang didefinisikan sebagai gaya 
kepemimpinan manajer yang memiliki tanggung jawab 
keseluruhan untuk suatu organisasi oleh Finkelstein, et al. 
(2009), karena persepsi CEO tampaknya memainkan peran 
yang relevan dalam mengembangkan dinamika kemampuan 
oleh Ambrosini, et al. (2009). Teori kepemimpinan strategis 
mengacu pada studi orang-orang di puncak organisasi dan 
berfokus pada pekerjaan eksekutif sebagai kegiatan strategis 
dan simbolik oleh Vera & Crossan, (2004). Posisi strategis, 
seperti CEO, disajikan sebagai faktor kunci untuk mengenali 
peluang dan membuat keputusan yang memengaruhi proses 
organisasi oleh Ling, et al. (2008). CEO memainkan peran 
penting, karena tindakan dan keputusan mereka menciptakan 
konteks organisasi, memengaruhi respon manajer menengah 
dan dampak kinerja oleh Smith, (2014). 

Keterlibatan Karyawan (Employee Engagement) bisa dibilang 
metrik paling kritis untuk organisasi di Abad ke-21. 
Keterlibatan karyawan secara langsung dipengaruhi oleh 
pertumbuhan organisasi, penambahan nilai yang dialami oleh 
karyawan dan persepsi karyawan terhadap organisasi. 

jurnal peer-review, kertas kerja, buku teks, dan sumber daya 
lainnya yang diterbitkan relevan dengan keterlibatan karyawan. 
Rothbard, (2001:655) Menurut Maslach, et al. (2001), enam 
bidang kehidupan kerja mengarah pada kelelahan atau 
keterlibatan: beban kerja, kontrol, penghargaan dan 
pengakuan, dukungan masyarakat dan sosial, keadilan yang 
dirasakan dan nilai-nilai. Mereka berpendapat bahwa pelibatan 
kerja terkait dengan beban kerja yang berkelanjutan, perasaan 
pilihan dan kontrol, pengakuan dan penghargaan yang tepat, 
komunitas kerja yang mendukung, keadilan dan keadilan, dan 

pekerjaan yang bermakna dan dihargai. Holbeche & Springett, 
(2003), persepsi orang tentang 'makna' sehubungan dengan 
tempat kerja jelas terkait dengan tingkat keterlibatan mereka 
dan, pada akhirnya, kinerja mereka. Mereka berpendapat 
bahwa karyawan secara aktif mencari makna melalui pekerjaan 
mereka dan, kecuali organisasi berusaha memberikan makna, 
karyawan kemungkinan akan berhenti. Robinson, Perryman 
and Hayday, (2004) mendefinisikan keterlibatan karyawan 
sebagai “sikap positif yang dipegang oleh karyawan terhadap 
organisasi dan nilainya”. Ada hubungan kuat antara 
produktivitas dan keterlibatan. Pengetahuan karyawan tentang 
tingkat produktivitas organisasi juga memiliki dampak positif 
pada keterlibatan. Keterlibatan karyawan tergantung pada 
empat kondisi utama di tempat kerja seperti budaya 
organisasi, penguatan terus-menerus kebijakan yang berfokus 
pada orang, metrik yang bermakna, dan kinerja organisasi. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian dilakukan secara kuantitatif dengan desain riset 
deskriptif. Desain deskriftif bertujuan untuk menjelaskan 
sesuatu karakateristik suatu kelompok yang relevan, 
mengistemasi presentase unit dalam populasi tertentu yang 
menunjukkan perilaku tertentu, mengetahui persepsi atas 
karakteristik tertentu, mengetahui seberapa besar hubungan 
suatu variabel dengan variabel lainnya. Penelitian yang bersifat 
kuantitatif ini dilakukan satu kali dalam satu periode, jenis riset 
berupa kegiatan pengumpulan data yang didapat dari satu 
jenis sampel responden untuk satu saat /waktu. 

Penelitian ini menggunakan teknik survey dengan menyebar 
angket kepada responden, selanjutnya data atau informasi 
yang diperoleh diolah dengan metode statistik menggunakan 
software Warp PLS untuk penggunaan pada analisis data. 
Penelitian ini bersifat penelitian penjelasan (explanatory 
reseach) yang bertujuan untuk mendapatkan penjelasan 
mengenai hubungan (kausalitas) antar variabel dengan 
menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau 
menolak teori atau hipotesis penelitian sebelumnya. 

Di dalam menganalisis data, peneliti menggunakan program 
perangkat lunak (Software) WarpPLS. Analisis menggunakan 
WarpPLS adalah pengembangan dari PLS (Partial Least 
Square) yang dikembangkan oleh Herman Wold yang 
merupakan guru dari Karl Joreskog yang mengembangkan 
SEM (Structural equation modeling). Model teknik analisis 
data ini dikembangkan sebagai alternatif untuk situasi dimana 
dasar teori pada perancangan lemah atau belum ditemukan 
dan atau terdapat indikator yang tidak memenuhi model 
pengukuran reflektif, sehingga bersifat formatif. Model SEM 
(Structural Equation Modeling) atau model persamaan 
struktural dengan program WARPPLS 6.0. Perangkat lunak 
ini dapat secara eksplisit mengidentifikasi fungsi-fungsi 
nonlinear yang menghubungkan pasangan variabel laten 
dalam model SEM dan menghitung koefisien asosiasi 
multivariat yang sesuai, Ned Kock (2015) [158]. 

SEM adalah sekumpulan teknik- teknik statistik yang 
memungkinkan pengujian sebuah rangkaian hubungan yang 
relatif rumit secara simultan. Hubungan yang rumit tersebut 
dapat diartikan sebagai rangkaian hubungan yang dibangun 
antara satu atau beberapa variabel dependen (endogen) 
dengan satu atau beberapa variabel independen (eksogen), dan 
variabel-variabel tersebut berbentuk faktor atau konstruk yang 
dibangun dari beberapa indikator yang di observasi atau 
diukur langsung. SEM dapat dideskripsikan sebagai suatu 
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analisis yang menggabungkan pendekatan analisis faktor 
(factor analysis), model struktural (structural model), dan 
analisis PLS (Partial Least Square Analysis). SEM merupakan 
gabungan dari metode statistik yang terpisah yaitu analisis 
factor (factor analysis) serta model persamaan simultan 
(simultaneous equation modeling). 

 

Kerangka Konseptual Penelitian 
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