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ABSTRAK 
 

Keterlibatan Kerja adalah partisipasi aktif karyawan didalam pekerjaannya 

menganggap kinerja yang dilakukannya keberhargaan dirinya dan pentingnya 

pekerjaan dalam citra diri individu. Seseorang yang bekerja sudah lama didalam 

suatu perusahaan  belum tentu mereka benar-benar terlibat secara aktif. Maka dari 

itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi Keterlibatan Kerja pada 

karyawan CV. Harum Sejahtera dengan indikator Performance self-esteem 

contingency dan The importance of work in his total self-image. 

Keterlibatan Kerja menurut Lodhal and Kejner ada dua yaitu Performance 

self-esteem contingency adalah tingkat dimana rasa harga diri seseorang dilihat dari 

kinerjanya dan The importance of work in his total self-image adalah sejauh mana 

seseorang mengidentifikasikan dirinya secara psikologis pada pekerjaannya dan 

internalisasi nilai-nilai tentang kebaikan kerja dalam diri seseorang. Teknik 

pengambilan sampling penelitian ini yaitu purposive sampling, maka kriterianya 

adalah karyawan yang bekerja selama 5 tahun ke atas dengan jumlah responden 56 

karyawan. 

Dapat disimpulkan bahwa karyawan di CV. Harum Sejahtera keterlibatan 

kerjanya tinggi dengan ikut berpartisipasi aktif dalam bekerja, memiliki harga diri 

yang tinggi atas hasil kinerjanya dan menganggap bekerja di CV. Harum Sejahtera 

merupakan aktivitas sangat penting yang menjadi pusat kehidupannya serta upaya 

peningkatan keterlibatan kerja yang dilakukan HRD CV. Harum Sejahtera dengan 

memberikan dorongan berupa pujian atas kinerjanya yang baik, penghargaan 1 

tahun sekali kepada karyawan kinerja terbaik, mengadakan acara makan bersama, 

menargetkan pencapaian orderan produksi yang masuk, memperbaiki mesin yang 

rusak. Upaya tersebut dilakukan guna meningkatkan produktivitas karyawan agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai.  

 

 

Kata Kunci : Keterlibatan Kerja, Performance self-esteem contingency, dan The 

importance of work in his total self-image 
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