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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik adminsitrasi, tingkat 

kesejahteraan, layanan konseling dan pelatihan terhadap kepuasan kerja dalam 

meningkatkan loyalitas karyawan Plasa Telkom. Sampel yang digunakan sebanyak 

150 responden karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut dan pengambilan 

sampel dengan survei. Teknik pengambilan sampel dengan metode purposive 

sampling. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi dengan model mediasi 

yang metode analisis menggunakan uji validitas dan reliabilitas dan path analysis 

.Alat analisis menggunakan SPSS. Hasil temuannya menunjukkan bahwa secara 

langsung praktik administrasi, tingkat kesejahteraan layanan konseling, dan pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan dan loyalitas kerja 

karyawan. Sedangkan secara tidak langsung kepuasan kerja memediasi faktor praktik 

administrasi, tingkat kesejahteraan layanan konseling, dan pelatihan dalam 

meningkatkan loyalitas kerja karyawan. 

 

Kaca Kunci : Praktik Adminsitrasi, Tingkat Kesejahteraan, Layanan Konseling, 

Pelatihan, Kepuasan Kerja, Loyalitas Kerja 

 

ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of administrative practices, welfare 

levels, counseling and training services on job satisfaction in increasing the loyalty 

of Plasa Telkom employees. The sample used as many as 150 respondents 

employees who work in the company and sampling by survey. The sampling 

technique was purposive sampling method. To test the hypothesis, regression 

analysis was used with a mediation model whose analysis method used validity 

and reliability tests and path analysis. The analytical tool used SPSS. The findings 

show that administrative practice, the level of welfare of counseling services, and 

training have a significant effect on employee job satisfaction and employee job 

loyalty. Meanwhile, job satisfaction indirectly mediates administrative practice 

factors, the level of welfare of counseling services, and training in increasing 

employee loyalty. 
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Keywords: Administrative Practices, Level of Welfare, Counseling Services, 

Training, Job Satisfaction, Job Loyalty. 

 

1. PENDAHULUAN 

PT elekomunikasi Indonesia Tbk. merupakan sebuah perusahaan penyedia 

layanan jasa terkemuka milik Indonesia yang terus berinovasi mengembangkan 

produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen dan perkembangan perdagangan 

bebas saat ini, salah satu peningkatan yang ditunjukkan adalah membuka pelayanan 

customer service untuk menampung setiap keluhan, masukkan maupun sebagai 

penyedia informasi konsumen. Menyediakan layanan customer service merupakan 

salah satu strategi yang digunakan perusahaan untuk meyakinkan konsumen terhadap 

pilihannya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa PT Telekomunikasi Indonesia 

Tbk. tetap bertanggung jawab atas produknya selama konsumen setia menggunakan 

produk tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Purwito et al. (2012) bahwa 

membuka layanan customer service merupakan salah satu upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengkoordinir kebutuhan pelanggan dari segi penjualan maupun 

purna jual. 

Praktik sistem administrasi perusahaan bertujuan agar pekerjaan dapat 

terorganisir dengan baik melalui arahan yang diberikan untuk karyawan supaya 

mengoptimumkan kinerjanya. Kegiatan administrasi dalam bekerja dapat dilihat pada 

saat seorang karyawan bekerja dan bagaimana hasil kinerja mereka. Hal ini sesuai 

dengan pernyataan Marliani (2019), bahwa praktik administrasi pada perusahaan 

sering diartikan ketatausahaan yang merupakan pengendalian informasi baik 

mencatat, menggandakan ataupun menyimpan yang dilakukan oleh sekelompok 

orang dikerjakan secara bersama-sama, teratur sesuai pembagian tugas yang 

disepakati guna mencapai tujuan. 

Praktik sistem administrasi karyawan Plasa Telkom Solo mulai diterapkan dari 

rekrutmen karyawan yang melalui beberapa tahapan seleksi hingga wawancara, 

sampai akhirnya ditempatkan sesuai dengan kualifikasi dan keterampilan yang 
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dimiliki. Pada lokasi penempatan yang telah ditentukan, dilakukan pengawasan kerja 

selama 3 bulan untuk mengetahui hal apa saja yang perlu diperbaiki dan beberapa 

penemuan yang tidak sesuai akan menjadi koreksi saat evaluasi di minggu terakhir 

bulan ke-3, bertujuan untuk menjaga performance kerja berada pada standarnya. 

Sumber daya manusia disini merupakan aset perusahaan sehingga dibutuhkan 

perhatian yang memadai dan menciptakan kondisi kerja yang menguntungkan bagi 

karyawan.Perusahaan harus membimbing karyawan untuk berkomunikasi secara 

efektif, membangun lingkungan interpersonal yang baik di dalam perusahaan, untuk 

menciptakan kondisi kerja yang baik. Oleh karena itu manajemen dapat berdiskusi 

dengan karyawan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan, ketentuan mendesak 

harus dibuat mengenai imbalan atas hasil, keselamatan dan fasilitas kantin sebagai 

kesejahteraan umum pekerja penting, kesejahteraan mengacu pada kesejahteraan 

fisik, mental, moral, dan emosional individu. Hal ini dikarenakan fasilitas 

kesejahteraan berkorelasi positif dengan kepuasan kerja karyawan (Almeida el al. 

(2015). 

Menurut Tuvulla dan Byaruhanga (2017), menjelaskan bahwa pegawai 

pelayanan publik selalu mengalami masalah psikologis dan beberapa tantangan lain 

di tempat kerja yang mengakibatkan penyampaian pelayanan menjadi tidak memadai. 

Hal – hal terburuk lainnya yaitu seperti ketidakhadiran karena sakit, konflik antar 

pribadi, cuti sakit, dan bahkan kecacatan jangka panjang. Memahami sebagian besar 

permasalahan yang diakibatkan oleh stres kerja dan sebelum melemahkan investasi 

perusahaan maka disediakanlah layanan konseling sebagai salah satu polis asuransi 

terhadap klaim kompensasi oleh karyawan yang terpapar stress terkait pekerjaan. 

Layanan konseling ini diharapkan dapat membantu karyawan mengenali dan 

memprioritaskan semua aspek seperti aspek kehidupan modern, pekerjaan, keluarga, 

diri sendiri, dan masyarakat dan menerapkan strategi untuk meningkatkan 

keseimbangan kehidupan kerja.Oleh karena itu layanan konseling direkomendasikan 

untuk karyawan yang menghadapi berbagai permasalahan kerja, dari pandangan 
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inilah penelitian dilakukan untuk mengetahui seberapa efektifitas layanan konseling 

di tempat kerja dalam meningkatkan kualitas kinerja hingga loyalitas karyawan. 

Menurut Sahangggamu dan Mandey (2014), peningkatan kualitas kinerja 

karyawan merupakan suatu penentu kemajuan sebuah perusahaan oleh karena itu 

perlunya dilakukan berbagi upaya peningkatan kinerja karyawan salah satunya 

dengan pelatihan.Pelatihan bagi karyawan merupakan sebuah proses mengajarkan 

pengetahuan dan keahlian tertentu serta sikap agar karyawan semakin terampil dan 

mampu melaksanakan tanggungjawabnya dengan semakin baik, sesuai dengan 

kapasitasnya masing-masing.  

Suatu perusahaan yang berkompeten dibidangnya tidak hanya akan memikirkan 

profit karena menurutnya keberhasilan perusahaan juga diimbangi dengan 

keharmonisan lingkungan kerja. Komunikasi yang terjalin dengan baik antar 

karyawan dipercaya dapat menciptakan kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang 

dirasakan tiap individu akan ditunjukkan dengan ekspresi yang berbeda-beda, sebagai 

contoh terdapat karyawan yang murah senyum, tertawa, bercanda, menjalin 

keakraban dengan mitra kerja, suka mengeluh bahkan terdapat pula ekspresi negatif 

seperti murung atau mengisolasi diri, berkata kasar dan marah-marah. Perbedaan 

ekspresi ini disebabkan perbedaan derajad kepuasan kerja yang mereka rasakan, 

semakin tinggi derajad kepuasan maka semakin bersahabat pula dengan lingkungan 

kerjanya (Rasulong, 2011). 

Menurut Dziuba et al. (2020), menjelaskan bahwa kepuasan kerja dapat 

diartikan sebagai rasa pencapaian dan kesuksesan karyawan yang secara umum 

berkaitan erat dengan produktivitas dan prestasi kerja serta kesejahteraan pribadi. 

Kepuasan kerja merupakan salah satu elemen penting yang memotivasi karyawan dan 

mendorong mereka mencapai hasil yang lebih baik. Hal ini sependapat dengan 

pernyataan Vallbona dan Oscar (2018) bahwa kepuasan kerja membuat individu 

menjadi lebih produktif dan inovatif untuk menyelesaikan pekerjaannya secara 

efektif, menjadi lebih berkomitmen, antusias dan memiliki keinginan lebih untuk 

terlibat lebih dalam dengan organisasi. 
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Menurut Mariana dan Irfani (2015), karyawan dengan sikap juang tinggi, 

disiplin kuat, kesetiaan, dan profesionalitas memiliki harapan besar dalam mencapai 

suatu prestasi kerja terhadap tugas yang diembannya sehingga dapat mencapai tujuan 

suatu perusahaan. Karyawan dengan ciri - ciri tersebut mengarah kepada loyalitas 

karyawan dimana seseorang akan memberikan sebagian besar waktu, tenaga juga 

pikirannya terhadap perusahaan. tempatnya bekerja. Hal ini didukung dengan 

pernyataan Sihombing dan Berlianto (2017), loyalitas karyawan merupakan sebuah 

keterikatan atau komitmen secara psikologis pada suatu perusahaan atau organisasi 

sebagai dampak positif dari peningkatan kepuasan kerja.Sikap loyalitas memiliki 

peran sangat penting dalam retensi karyawan dengan ditandainya keinginan kuat 

untuk terus bekerja pada perusahaan tersebut. 

Suatu sikap loyalitas sebaiknya tidak hanya ditujukan terhadap konsumen, 

keseimbangan yang baik dapat tercipta apabila seorang karyawan juga memiliki sikap 

loyal terhadap perusahaannya. Loyalitas sendiri dapat diartikan sebagai suatu sikap 

atau kesetiaan yang ditunjukkan seseorang terhadap pihak lain (perusahaan) yang 

ditunjukkan dengan sikap patuh ataupun memberikan dukungan penuh terhadap 

perusahaan tersebut. Sikap loyalitas karyawan bergantung terhadap diri karyawan itu 

sendiri, namun demikian untuk meningkatkan produktivitas kinerja karyawan 

diperlukan dukungan dari perusahaan untuk mendorong peningkatan loyalitas 

karyawan seperti dukungan administrasi kerja, layanan konseling ataupun pelatihan-

pelatihan di luar kantor.  

Menurut Najundeswaraswany etl al. (2019) ditemukan hubungan yang 

signifikan secara statistik antara kepuasan kerja karyawan dan lima pendorong 

pengukuran kesejahteraan. Kepuasan kerja karyawan secara signifikan dikaitkan 

dengan kelima penggerak kesejahteraan. Menurut Anitha dan Sridharan (2020) 

penting untuk mempengaruhi kesejahteraan karyawan dan meningkatkan kepuasan 

kerja karyawan di organisasi. Menurut Tuvulla dan Byaruhanga (2017) konseling 

tempat kerja secara signifikan membantu meningkatkan kinerja karyawan yang 

terkena masalah di tempat kerja dan di rumah.  
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Menurut Rosita et al. (2015) pelatihan kerja berpengaruh terhadap loyalitas 

karyawan. Menurut Mariana dan Irfani (2015) Menunjukkan terdapat hubungan yang 

signifikan antara kepuasan kerja dan loyalitas kerja perawat di rumah sakit Padang 

Pariaman. Menurut Jabbar et al. (2020) terdapat pengaruh yang kuat dan positif 

praktik administrasi terhadap prestasi kerja karyawan di tingkat universitas. Artinya 

praktik administrasi yang semakin baik akan membuat kepuasan karyawan menjadi 

lebih baik lagi. Menurut Aydin dan Odaci (2020) kepuasan kerja konselor sekolah 

diidentifikasi memiliki korelasi signifikan sedang dengan self-efficacy konseling, 

kecemasan sifat dan fleksibilitas kognitif. 

Menurut Varma et al. (2018) bahwa terdapat hubungan positif yang signifikan 

antara Kepuasan Kerja dan Loyalitas Karyawan. Menurut Phoung dan Tran (2020) 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh langsung positif terhadap loyalitas karyawan dan 

prestasi kerja. 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konseptual 

Sumber: Aydin dan Odaci, H. (2020); Varma, Patil, dan Ulle (2018); Phoung dan 

Tran (2020); Jabbar et al. (2020); Rosita et al. (2015). 
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H1 : Praktik Administrasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap    

kepuasan kerja karyawan 

H2 : Tingkat Kesejahteraan secara signifikan berpengaruh positif terhadap 

kepuasan kerja karyawan 

H3 : Layanan Konseling secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepuasan 

kerja karyawan 

H4 : Pelatihan secara signifikan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja 

karyawan 

H5 : Praktik Administrasi secara signifikan berpengaruh positif terhadap loyalitas 

keryawan yang dimediasi oleh kepuasan 

H6 : Tingkat kesejahteraan yang dimediasi oleh kepuasan kerja     berpengaruh 

terhadap loyalitas karyawan 

H7 : Layanan konseling yang dimediasi oleh kepuasan kerja berpengaruhterhadap 

loyalitas karyawan 

H8 : Pelatihan yang dimediasi oleh kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas 

karyawan 

H9 : Kepuasan kerjaberpengaruh terhadap loyalitas kerja karyawan 

 

2. METODE 

Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas objek dan subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang 

diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Bila 

populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi 

dikarenakan keterbatasan dana, tenaga dan waktu. Kendala tersebut dapat disolusikan 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut dengan kesimpulan yang 

dapat diberlakukan untuk populasi, selain itu pengambilan sampel haruslah benar – 

benar mewakili (representative) (Sugiyono., 2016).  
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Pada penelitian ini menggunakan 6 variabel yaitu 4 variabel bebas (X1 Praktik 

Administrasi, X2 Tingkat Kesejahteraan, X3 Layanan Konseling, X4 Pelatihan, 1 

variabel intervening (Z/ Kepuasan Kerja) dan 1 variabel terikat (Y/ Loyalitas 

Karyawan). Teknik sampling yang digunakan adalah Nonprobability sampling 

dengan cara pengambilan sampel menggunakan teknik sampling yaitu 

quotasampling. Diketahui jumlah karyawan Plasa Telkom Solo sebanyak 150 orang 

yang terdiri dari beberapa divisi, panelitian ini mengambil seluruh karyawan sebagai 

sampel dari salah satu divisi yaitu customer care di plasa Telkom Solo Jl. Mayor 

Kusmanto no 1, Kedung Lumbu Pasar Kliwon, Surakarta pada bulan November - 

Februari 2021.  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kuantitatif. Data diambil 

dengan menggunakan kuesioner dimana jawaban yang dihasilkan dengan skala 

pengukuran likert 1-5 dengan jawaban sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak 

setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Hasil pengumpulan data dilakukan 

pengujian dengan alat analisis SPSS dengan pengujian validitas, uji reliabilitas, uji 

asumsi klasik, path analisis, uji t, uji simultan, dan koefisien determinasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Diskripsi Responden 

Tabel 4.1 Diskripsi Responden 

Kelompok Frekuensi Percent 

Laki-laki 61 40,7% 

Perempuan 89 59,3% 

20 – 30 tahun 98 65,3% 

30 – 40 tahun 39 26,0% 

> 40 tahun 13 8,7% 

SMA /Sederajat 32 21,3% 

S1 113 75,3% 

S2 5 3,3% 

< 2 tahun 12 8,0% 

2 – 3 tahun 47 31,3% 
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> 3 tahun 91 60,7% 

Total 150 100 

Sumber: Data Primer, 2021 

 

3.1.1 Analisis Instrument Data 

Tabel 2 Hasil Analisis Validitas 

Indikator 

Konstruk 

Tingkat 

Kesejateraan 

(X2) 

Loyalitas 

Karyawan 

(Y) 

Pelatihan 

(X4) 

Kepyuasan 

Karyawan 

(Z) 

Layanan 

Konseling 

(X3) 

Administrasi 

(X1) 

Metode perekrutan 

dengan TIK 
     0,703 

Pendidikan Formal      0,616 

Pengaruh usia pada 

kinerja 
     0,665 

Bimbing atas penilaian 

kerja 
     0,635 

Pencapaian standar 

penilaian perusahaan 
     0,548 

Tunjang sesuai dengan 

kebutuhan 
0,751      

Gaji sesuai dengan 

kriteria kerja 
0,794      

Kenyaman pada 

fasilitas kesehatan 

perusahaan 

0,560      

Kenymanan pada 

fasilitas olahraga dan 

rekreasi 

0,757      

Kebutuhan diberikan 

perusahaan dengan baik 
0,725      

Perasaan dalam diberi 

layanan konseling 
    0,645  

Raungan nyaman     0,681  

Manfaat dalam 

konseling 
    0,517  

Konselor selalu 

mendengarkan keluh 

kesah karyawan 

    0,594  

Fasilitas konseling 

memadai 
    0,674  



 

9 

 

Instruktur interaktif 

dalam membahas materi 
  0,506    

Partisipasi aktif 

pelatihan 
  0,710    

Meteri dapat diterapkan 

bekerja 
  0,658    

Adanaya tanya jawab 

pada pelatihan 
  0,745    

Sasaran pelatihan jelas   0,650    

Rajin dan semangat 

bekerja 
 0,570     

Mematuhi peraturan   0,830     

Bertanggung jawab 

setiap tugas yang 

diberikan 

 0,734     

Bersedia lembur dalam 

bekerja 
 0,610     

Jujur dalam bekerja  0,808     

Ikhlas mengerjakan 

tugas 
   0,644   

Puas dan bangga dalam 

pekerjaan yang 

dilakukan 

   0,633   

Kepuasan mengembang 

diri 
   0,606   

Adanya tindak lanjut 

pengembangan diri 
   0,625   

Pekerjaan dilakukan 

dengan senang 
   0,668   

Sumber: Data Primer, 2021 

Tabel 3 Hasil Analisis Reliabilitas 

Variabel 
Cronbach’s 

Alpha 

Role of 

Thumb 
Keterangan 

Administrasi 0,707 0,6 Reliebel 

Tingkat Kesejahteraan 0,842 0,6 Reliebel 

Layanan Konseling 0771 0,6 Reliebel 

Pelatihan 0,755 0,6 Reliebel 

Loyalitas Karyawan 0,843 0,6 Reliebel 

Kepuasan Kerja Karyawan 0,822 0,6 Reliebel 

Sumber: Data Primer, 2021 

 

Lanjutan Tabel 3 
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3.1.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 4 Analisis Regresi  

Model 
Regresi Model 1 Regresi Model 2 Model Regresi 3 

Koefisien 

β 
t Sig. 

Koefisien 

β 
t Sig. 

Koefisi

en β 
t Sig. 

Konstan 7,758   4,838   5,284   

Praktik 

Administrasi 

(X1) 

0,200 3,011 0,003 0,181 3,184 0,002 0,108 1,733 0,085 

Tingkat 

Kesejahteran 

(X2) 

0,069 0,966 0,336 0,150 2,459 0,015 -0,008 -0,120 0,905 

Layanan 

Konseling 

(X3) 

0,153 1,465 0,145 0,270 3,029 0,003 0,014 0,149 0,882 

Pelatihan 

(X4) 
0,228 2,939 0,004 0,186 2,800 0,006 0,133 1,850 0,066 

Kepuasan 

Kerja 

Karyawan 

(X5) 

      0,511 5,844 0,000 

F 
 

13,09

6 
  

25,40

8 
  19,703  

Sig.  0,000   0,000   0,000  

R square  0,265   0,412   0,406  

Adjusted R 

Square 
 0,245   0,396   0,386  

Dependen Loyalitas Konsumen Kepuasan Konsumen Loyalitas Konsumen 

Sumber: Olahan Data Primer, 2021 

Model Regresi 1 : Y = Y = 7,758 + 0,200 X1 + 0,069 X2 + 0,153 X3 + 0,228 X4 + e 

Model Regresi 2 : Y = 4,838 + 0,181 X1 + 0,150 X2 + 0,270 X3 + 0,186 X4 + e 

Model Regresi 3 : Y = 5,284 + 0,108 X1 – 0,008 X2 + 0,014 X3 + 0,133 X4 + 0,511 X5 + e 

3.1.3 Analisis Parsial 

1. Model Regresi 1 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa praktek administrasi, dan 

pelatihan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan karena nilai sig. < 
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0,05 sedangkan tingkat kesejahteraan dan layanan konseling tidak berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas konsumen karena nilai sig. > 0,05. 

2. Model Regresi 2 

Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa praktek administrasi, 

tingkat kesejahteraan, layanan konseling dan pelatihan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja karyawan karena nilai sig. setiap variabel independen < 0,05  

3. Model Regresi 3 

Berdasarkan hasil pengujian regresi 3 menunjukkan bahwa baik praktek administrasi, 

tingkat kesejahteraan, layanan konseling, pelatihan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap loyalitas kerja karyawan dikarenakan nilai sig. pada setiap variable 

independepen > 0,05 sedangkan pada kepuasan kerja karyawan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan 

4. Analisis Simultan 

Model regresi 1 menunjukkan bahwa secara simultan model praktek 

administrasi, tingkat kesejahteraan, layanan konseling dan pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan dikarenakan hasil F hitung 13,096 > F 

table 2,37 atau nilai sig. 0,000 < 0,05. 

Model regresi 2 menunjukkan bahwa secara simultan model praktek 

administrasi, tingkat kesejahteraan, layanan konseling dan pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan hasil F hitung 25,408 > F table 2,37 

atau nilai sig. 0,000 < 0,05. 

Model regresi 3 menunjukkan bahwa secara simultan model praktek 

administrasi, tingkat kesejahteraan, layanan konseling dan pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas kerja karyawan dikarenakan hasil F hitung 19,703 > F 

table 2,37 atau nilai sig. 0,000 < 0,05. 

5. Analisis Koefisien Determinasi 

Model regresi 1 menunjukkan nilai adjusted r square sebesar 0,245 (24,5%) 

menunjukkan bahwa model variabel administrasi, tingkat kesejahteraan, layanan 

konseling dan pelatihan memiliki kontribusi terjadap variabel loyalitas kerja 
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karyawan sebesar 24,5% dan ada 75,5% masih dipengaruhi fator-faktor independent 

lainnya yang belum diungkapkan oleh penelitian ini. 

Model regresi 2 menunjukkan nilai adjusted r square sebesar 0,396 (39,6%) 

menunjukkan bahwa model variabel administrasi, tingkat kesejahteraan, layanan 

konseling dan pelatihan memiliki kontribusi terjadap variabel kepuasan kerja 

karyawan sebesar 39,6% dan ada 60,04% masih dipengaruhi fator-faktor independent 

lainnya yang belum diungkapkan oleh penelitian ini. 

Model regresi 3 menunjukkan nilai adjusted r square sebesar 0,386 (38,6%) 

menunjukkan bahwa model variabel administrasi, tingkat kesejahteraan, layanan 

konseling, pelatihan dan kepuasan kerja karyawan memiliki kontribusi terjadap 

variabel loyalitas kerja karyawan sebesar 38,6% dan ada 61,04% masih dipengaruhi 

fator-faktor independent lainnya yang belum diungkapkan oleh penelitian ini. 

3.1.4 Analisis Path 

1. Praktek Administrasi 

 

Koefisien β adalah p2 x p3 = 0,181 x 0,511 = 0,092491 

Hasil yang didapat dengan perhitungan sobelt test online adalah t hitung 2,793 

dengan t tabel 1,984 atau p value 0,005 artinya t hitung > t table atau p.value < 0,05 

maka Ho ditolak yang dapat dijelaskan adalah variabel kepuasan kerja karyawan 

memediasi secara signifikan antara variabel administrasi terhadap loyalitas kerja 

karyawan. 
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2. Tingkat Kesejahteraan 

 

Koefisien β adalah p2 x p3 = 0,150 x 0,511 = 0,076650 

Hasil yang didapat dengan perhitungan sobelt test online adalah t hitung 2,268 

dengan t tabel 1,984 atau p.value 0,0233 artinya t hitung > t table atau p.value < 0,05 

maka Ho ditolak yang dapat dijelaskan adalah variabel kepuasan kerja karyawan 

memediasi secara signifikan antara variabel tingkat kesejahteraan terhadap loyalitas 

kerja karyawan. 

3. Layanan Konseling 

 

Koefisien β adalah p2 x p3 = 0,270 x 0,511 = 0,137970 

Hasil yang didapat dengan perhitung sobelt test adalah t hitung 2,695 dengan t tabel 

1,984 atau p.value 0,007 artinya t hitung > t table atau p value < 0,05 maka Ho 

ditolak yang dapat dijelaskan adalah variabel kepuasan kerja karyawan memediasi 

secara signifikan antara variabel layanan konseling terhadap loyalitas kerja karyawan 

4. Pelatihan 
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Koefisien β adalah p2 x p3 = 0,186 x 0,511 = 0,095046 

Hasil yang didapat dengan perhitung sobelt test adalah t hitung 2,00898 dengan t 

tabel 1,984 atau p.value 0,0445 artinya t hitung > t table atau sig. < 0,05 maka Ho 

ditolak yang dapat dijelaskan adalah variabel kepuasan kerja karyawan memediasi 

secara signifikan antara variabel pelatihan terhadap loyalitas kerja karyawan. 

3.2 Pembahasan 

3.2.1 Pengaruh Administrasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel administarsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Ini menggambarkan bahwa semakin baik praktek administrasi yang 

dilakukan perusahaan maka karyawan akan semakin kuat secara signifikan kepuasan 

kerjanya. 

3.2.2 Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel tingkat kesejahteraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Ini menggambarkan bahwa semakin baik tingkat kesejahteraan yang 

diberikan perusahaan maka karyawan akan semakin kuat secara signifikan kepuasan 

kerjanya. 

3.2.3 Pengaruh Layanan Konseling Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel layanan konseling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja karyawan. Ini menggambarkan bahwa semakin baik layanan konseling yang 

diberikan perusahaan maka karyawan akan semakin kuat secara signifikan kepuasan 

kerjanya. 

3.2.4 Pengaruh Pelatihan Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan 

Hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. Ini menggambarkan bahwa semakin baik dan sesuai pelatihan yang 



 

15 

 

diberikan perusahaan maka karyawan akan semakin kuat secara signifikan kepuasan 

kerjanya. 

3.2.5 Pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan Terhadap Loyalitas Kerja 

Karyawan 

Hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas kerja karyawan. Ini menggambarkan bahwa semakin kuat kepuasan kerja 

karyawannya maka akan semakin kuat secara signifikan loyalitas kerja karyawannya. 

3.2.6 Pengaruh Praktik Administrasi Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan yang 

Dimediasi oleh Kepuasan Kerja Karyawan 

Hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel kepuasan kerja karyawan memediasi secara signifikan dan positif antara 

administrasi terhadap loyalitas kerja karyawan. Ini menggambarkan bahwa semakin 

baiknya praktek administrasi yang dilakukan perusahaan maka akan semakin kuat 

secara signifikan kepuasan kerja karyawan yang akan berdampak secara signifikan 

pada loyalitas kerja karyawannya. 

3.2.7 Pengaruh Tingkat Kesejahteraan Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan 

yang Dimediasi oleh Kepuasan Kerja Karyawan 

Hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel kepuasan kerja karyawan memediasi secara  signifikan dan positif antara 

tingkat kesejahteraan terhadap loyalitas kerja karyawan. Ini menggambarkan bahwa 

semakin baiknya tingkat kesejahteraan yang diberikan perusahaan maka akan 

semakin kuat secara signifikan kepuasan kerja karyawan yang akan berdampak secara 

signifikan pada loyalitas kerja karyawannya. 

3.2.8 Pengaruh Layanan Konseling Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan yang 

Dimediasi oleh Kepuasan Kerja Karyawan 

Hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel kepuasan kerja karyawan memediasi secara signifikan dan positif antara 

layanan konseling terhadap loyalitas kerja karyawan. Ini menggambarkan bahwa 
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semakin baik dan berkualitas layanan konseling yang diberikan perusahaan maka 

akan semakin kuat secara signifikan kepuasan kerja karyawan yang akan berdampak 

secara signifikan pada loyalitas kerja karyawannya. 

3.2.9 Pengaruh Pelatihan Terhadap Loyalitas Kerja Karyawan yang Dimediasi 

oleh Kepuasan Kerja Karyawan 

Hasil analisis yang sudah dilakukan pada penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel kepuasan kerja karyawan memediasi secara  signifikan dan positif antara 

pelatihan terhadap loyalitas kerja karyawan. Ini menggambarkan bahwa semakin 

sesuai pelatihannya dalam bekerja yang diberikan perusahaan maka akan semakin 

kuat secara signifikan kepuasan kerja karyawan yang akan berdampak secara 

signifikan pada loyalitas kerja karyawannya. 

 

4. PENUTUP 

1. Variabel praktik adminitrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan 

2. Variabel tingkat kesejahteraan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan 

3. Variabel layanan konseling berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan 

4. Variabel pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan 

5. Variabel kepuasan kerja karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas kerja karyawan 

6. Variabel kepuasan kerja karyawan memediasi secara signifikan dan positif 

antara variabel administrasi terhadap loyalitas kerja karyawan 

7. Variabel kepuasan kerja karyawan memediasi secara signifikan dan positif 

antara variabel tingkat kesejahteraan terhadap loyalitas kerja karyawan 

8. Variabel kepuasan kerja karyawan memediasi secara signifikan dan positif 

antara variabel layanan konseling terhadap loyalitas kerja karyawan 
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9. Variabel kepuasan kerja karyawan memediasi secara signifikan dan positif 

antara variabel pelatihan terhadap loyalitas kerja karyawan 
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