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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Sumber daya manusia merupakan penentu kelangsungan perusahaan dalam 

mencapai tujuan keberhasilannya di masa mendatang. Karyawan adalah aset 

terbesar perusahaan yang perlu dijaga kelangsungannya selama bekerja untuk 

perusahaan sehingga sumber daya manusia tersebut bisa memberikan kemampuan 

terbaiknya dalam bekerja secara efektif, efisien dan produktif. Manajemen sumber 

daya manusia sangat berperan penting untuk mengatur pengelolaan SDM agar 

memberikan hasil yang maksimal dan memiliki loyalitas yang tinggi untuk 

mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Saat ini loyalitas para karyawan bukan 

sekedar menjalankan tugas-tugas serta kewajibannya sebagai karyawan yang 

sesuai dengan uraian-uraian tugasnya atau disebut juga dengan job description, 

melainkan berbuat seoptimal mungkin untuk menghasilkan yang terbaik dari 

organisasi ataupun perusahaan. 

 Menurut Suhendi (2010 : 260), loyalitas karyawan pada suatu perusahaan 

ditunjukkan dengan komitmen karyawan di dalam perusahaan, komitmen dalam 

berorganisasi dapat terbentuk karena adanya beberapa faktor yaitu dari diri sendiri 

dan organisasi. Sedangkan Saydam (2011:385) menyatakan bahwa loyalitas 

adalah tekad dan kesanggupan mentaati, melaksanakan, dan mengamalkan sesuatu 

yang dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tekad dan 
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kesungguhan harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari serta 

dalam pembuatan tugas. 

 Pengembangan karir dapat memotivasi karyawan untuk loyal pada 

perusahaannya. Dengan keloyalan karyawan yang meningkat, maka akan 

meningkatkan kinerja karyawan dan perusahaan dapat mencapai target dan tujuan. 

Pengembangan karir merupakan upaya pribadi seorang karyawan untuk mencapai 

suatu rencana karir. Dimana peran pengembangan karir sangat penting bagi 

perusahaan, yaitu untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, 

dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan/jabatan melalui 

pendidikan dan latihan (Hasibuan, 2010:69). Demi keberhasilan sebuah 

perusahaan maka diperlukan strategi dari pihak manajemen untuk menyusun 

jenjang karier bagi para karyawannya sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan. Pengembangan karir perlu dilakukan sebagai wujud penghargaan 

kinerja karyawan, sehingga akan berdampak pada loyalitas karyawan. 

 Salah satu faktor yang mempengaruhi pengembangan karir dan loyalitas 

karyawan adalah pelatihan. Pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan 

karyawan dalam bekerja agar lebih bersikap profesional, bisa berimprovisasi dan 

melakukan berbagai perubahan yang diperlukan sehingga efektivitas kerja 

karyawan tersebut dapat tercapai secara maksimal. Pelatihan yang dilakukan dapat 

ditujukan baik pada karyawan lama maupun pada karyawan baru. Pentingnya 

pelatihan kerja terhadap karyawan dapat dijadikan sebagai salah satu cara bagi 

perusahaan untuk mengasah keahlian tenaga kerja yang dimiliki dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karena pelatihan membantu dalam memperbaiki 
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kekurangan serta mengasah keahlian yang telah dimiliki sehingga dapat lebih 

dimaksimalkan lagi oleh karyawan. Hal ini dapat membuat kecenderungan 

karyawan untuk lebih giat bekerja karena dalam penyelesaian pekerjaannya dirasa 

lebih mudah, sehingga akan menjadi pertimbangan perusahan untuk melakukan 

pengembangan karir pada karyawan tersebut serta akan berdampak pada loyalitas 

karyawan karena karyawan merasa perusahaan memperhatikan karyawannya.  

Selain pelatihan, faktor yang mempengaruhi loyalitas karyawan adalah 

desain pekerjaan. Handoko (2011) menyatakan bahwa desain pekerjaan adalah 

fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok 

karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-

penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan 

keperilakuan. Sedangkan Dessler (2011) berpendapat bahwa desain pekerjaan 

merupakan pernyataan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, 

bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Adanya 

desain pekerjaan yang baik akan memicu karyawan untuk bekerja secara efektif 

dalam menyelesaikan tugasnya. Penyelesain tugas yang efektif tersebutlah yang 

akan menjadi pertimbangan perusahaan untk melakukan pengembangan karir, dan 

nantinya akan menjadikan karyawan loyal akan adanya hal tersebut. 

Selain pelatihan dan desain pekerjaan, faktor yang mempengaruhi 

pengembangan karir dan loyalitas karyawan adalah motivasi. Nitisemito 

(2010:130) menyebutkan motivasi adalah usaha untuk kegiatan seorang atasan 

untuk menimbulkan atau meningkatkan semangat dan kegairahan kerja dari para 

pekerja atau pegawai. Agar lebih jelas rumusan motivasi yang ada kaitannya 
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dengan pencapaian tujuan dalam suatu organisasi, menurut Siagian (2012:138) 

berpendapat motivasi mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela 

untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga 

dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Adanya motivasi 

baik yang diberikan pada karyawan akan langsung berpengaruh pada 

kelangsungan kinerja karyawa tersebut pada karyawan yang berdampak pada 

loyalitas karyawan.  

PR Sukun Kudus adalah salah satu pabrik rokok yang berada di Kabupaten 

Kudus, yang didirikan Bapak Mc Wartono Pada tahun 1949 serta mendapatkan 

izin cukai no. SIP 6500/F; no. pengawasan bandrol K2417; dan ijin Head Office 

no. 067/WF/HO. Pabrik Rokok Sukun kini telah dikenal sebagai salah satu dari 

sedikit perusahaan rokok nasional yang bertahan dengan identitas dan 

kekuatannya. Namun ditengah keeksistensian PR. Sukun terdapat beberapa 

permasalahan yang dihadapinya. 

Fenomena yang terjadi pada PR Sukun Kudus adalah loyalitas karyawan 

turun yang dapat dilihat dari data absensi karyawan yang dijelaskan pada tabel 1.1 

pada halaman selanjutnya adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 

Data Keluar Masuk Karyawan  

PR Sukun Kudus pada Tahun 2015-2019 

Tahun  Karyawan 

Keluar  
Karyawan 

Masuk 

Jumlah 

Karyawan 
2015 16 10 389  

2016  10 6 385  

2017  9 6 382  

2018  15 11 378 

2019 18 9 369 

Sumber : PR Sukun Kudus, 2020. 

Berdasarkan data keluar masuk karyawan PR. Sukun Kudus pada gambar 

1.1  diatas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi keluar masuknya karyawan pada 

PR. Sukun Kudus. Pada tahun 2015 karyawan masuk 10 karyawan dan keluar 16 

karyawan. Pada tahun 2016 dan 2017 karyawan masuk 6 karyawan dan keluar 

masing-masing sebesar 10 dan 9 karyawan.  Tahun 2018 dan 2019 karyawan 

masuk masing-masing sebesar 11 dan 9 karyawan sedangkan karyawan keluar 

masing-masing sebesar 15 dan 18 karyawan. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa loyalitas karyawan pada PR. Sukun Kudus rendah. Rendahnya 

loyalitas karyawan PR Sukun Kudus dikarenakan rendahnya pengembangan karir 

yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan memiliki penilaian tersendiri 

terhadap karyawannya sehingga perusahaan memiliki batasan untuk melakukan 

pengembangan karir pada karyawannnya. Berikut data pengembangan kariryag 

telah dilaukan oleh PR. Sukun Kudus sebagai berikut:  
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Tabel 1.2 

Pengembangan Karir pada Karyawan  

PR. Sukun Kudus Tahun 2015-2019 

No. 
Bagian 

Karyawan 

Jumlah 

Karyawan 

Karyawan yang 

dipromosikan 

Persentase 

Karyawan 

yang 

dipromosikan 

1. Satpam 6 3 50,0 

2. 
Gudang Barang 

Jadi 
24 10 41,6 

3. K3 dan Gor 25 10 40,0 

4. HRD 35 12 34,2 

5. Pengiriman 32 12 37,5 

6 Pemasaran 50 20 40,0 

7 
Gudang Bahan 

Baku 
56 20 35,7 

8 
Pembelian Bahan 

Baku 
27 10 37,0 

9 Produksi 114 40 35,0 

Total 369 137 37,1 

Sumber : PR. Sukun Kudus, 2020. 

 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas, dapat diketahui bahwa PR. Sukun Kudus 

melakukan promosi jabatan pada karyawan hanya sebanyak 137 karyawan dengan 

total keseluruhan karyawan 369 dan persentase karyawan yang dipromosikan 

hanya sebesar 37,1%. Dari hal tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan pengembangan karir pada PR. Sukun Kudus rendah, sehingga 

berdampak pada loyalitas karyawan.  

 Namun, rendahnya pelaksanaan pengembangan karir dikarenakan PR. 

Sukun Kudus disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya adalah pelatihan 

kerja. Berikut data pelatihan kerja yang telah dilakukan perusahaan adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.3 

Pelatihan pada Karyawan PR. Sukun Kudus Tahun 2019 

No. 
Bagian 

Karyawan 

Jumlah 

Karyawan 

Karyawan yang 

mengikuti 

pelatihan 

Persentase 

Pelatihan 

1. Satpam 6 3 50,0 

2. 
Gudang Barang 

Jadi 
24 10 41,6 

3. K3 dan Gor 25 10 40,0 

4. HRD 35 12 34,2 

5. Pengiriman 32 12 37,5 

6 Pemasaran 50 20 40,0 

7 
Gudang Bahan 

Baku 
56 20 35,7 

8 
Pembelian Bahan 

Baku 
27 10 37,0 

9 Produksi 114 40 35,0 

Total 369 137 37,1 

Sumber : PR. Sukun Kudus, 2020. 

 

Berdasarkan tabel 1.3 diatas, dapat diketahui bahwa pelatihan yang 

dilakukan oleh PR. Sukun Kudus yang diikuti 137 karyawan dengan total 

keseluruhan karyawan 369 dan persentase karyawan yang mengikuti pelatihan 

sebesar 37,1%. persentase yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pelatihan yang dilakukan PR. Sukun Kudus untuk karyawannya tergolong rendah, 

adanya keterbatasan kuota pelatihan dari perusahaan sehingga pengembangan 

karir yang dilakukan karyawan pun rendahkarena perusahaan melakukan 

pengembangan karir hanya utnuk karyawa yang telah mengikuti pelatihan 

sehingga berdampak pada loyalitas karyawan.  

Selain variabel pelatihan, variabel desain pekerjaan pun turut mempengaruhi 

pengembangan karir dan loyalitas karyawan. Permasalahan terkait dengan desain 

pekerjaan adalah kurangnya pelaksanaan desain kerja pada PR. Sukun Kudus. 

Berikut data penerapan desain kerja pada PR. Sukun Kudus sebagai berikut: 
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Tabel 1.4. 

Penerapan Desain Pekerjaan 

PR. Sukun Kudus 

No. Penerapan Desain 

Pekerjaan 
Penerapan pada  PR. Sukun Kudus 

1. Variasi Ketrampilan Pimpinan PR. Sukun Kudus memberikan 

tugas yang berbeda-beda sehingga 

karyawan dapat menggunakan sejumlah 

keterampilan dan bakat yang berbeda yang 

dimilikinya. 

2. Identitas Tugas Pimpinan PR. Sukun Kudus kurang 

memberikan penjelasan detail  mengenai 

tugas yang diberikan. 

3. Signifikansi Tugas Pimpinan PR. Sukun Kudus menuntut 

agar karyawan memiliki progress yang 

signifikan dalam penyelesaian tugas 

sebelum waktu yang ditentukan. 

4. Otonomi Pimpinan PR. Sukun Kudus kurang 

memberikan kebebasan karyawan untuk 

berkreasi dalam menyelesaikan tugas yang 

diberikan. 

5. Umpan Balik Pimpinan PR. Sukun Kudus kurang 

memberikan gambaran detail mengenai 

kualitas pekerjaan dari karyawannya. 

     Sumber: PR. Sukun Kudus, 2020. 

Berdasarkan tabel 1.4 mengenai penerapan desain pekerjaan pada PR. Sukun 

Kudus menunjukkan kurangnya penerapan desain pekerjaan. Jika dilihat dari 

penjelasan tabel 1.4, desain pekerjaan kurang memberikan kejelasan peran dan 

tanggung jawab karyawan sehingga berdampak pada kepuasan karyawan dan 

loyalitas karyawan. Belias dan Sklikas (2013: 91) mengungkapkan bahwa desain 

pekerjaan memiliki manfaat yang baik bagi organisasi maupun bagi karyawan. 

Bagi organisasi, manfaat desain pekerjaan diantaranya peningkatan produktivitas 

dan efisiensi, karyawan yang terampil berada pada posisi yang tepat, kerjasama 

tim yang efektif, serta meningkatkan retensi dan loyalitas karyawan. Sedangkan 

dari perspektif karyawan, desain pekerjaan memberikan kejelasan peran dan 
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tanggung jawab karyawan, kesempatan untuk pengembangan pribadi dan 

profesional, dan akhirnya meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas terhadap 

perusahaan. 

Selain kedua faktor diatas, motivasi juga mempengaruhi pengembangan 

karir dan loyalitas karyawan. Motivasi mengakibatkan karyawan mau dan rela 

untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk keahlian atau keterampilan, tenaga 

dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung 

jawabnya dan menunaikan kewajibannya dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan. Pencapaian target perusahaan yang ketat membuat karyawan 

membutuhkan motivasi melalui upah lembur, namun PR. Sukun kurang 

memberikan motivasi pada karyawannya, sehingga sangat lambat dalam 

menyelesaikan tugas yang diberikan. Berikut data upah lembur pada PR. Sukun 

Kudus adalah sebagai berikut: 

Tabel 1.5 

Motivasi Berupa Upah Lembur PR Sukun Kudus 

Jabatan 
Jam Kerja 

Normal 
Gaji UMR 

Upah 

Lembur/jam 

Karyawan Staff 8 jam Rp. 2.250.000-4.000.000 Rp. 10.000 

Karyawan Non 

Staff 
8 jam Rp. 1.800.000-2.500.000 Rp. 8.000 

Sumber: PR. Sukun, 2020. 

Berdasarkan tabel 1.5 bahwa untuk menunjang target maka PR. Sukun 

Kudus memberikan jam lembur pada karyawannya. Akan tetapi, bagi karyawan 

upah lembur yang diberikan merupakan motivasi yang diberikan perusahaan. 

Adanya perbedaan mengenai pembagian upah lembur  menyebabkan 

kecemburuan antar karyawan sehingga membuat motivasi karyawan menurun dan 

lambat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Keterlambatan karyawan 
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dalam menyelesaikan tugas menjadi penghambat pengembangan karir yang 

dilakukan karyawan dan berdampak pada penurunan loyalitas karyawan.  

Research gap dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Pirmansyah (2016) menyatakan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif 

terhadap pengembangan karir. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Wardana (2018) yang menyatakan bahwa adanya pengaruh negatif antara 

pelatihan terhadap pengembangan karir. Penelitian yang dilakukan oleh Alyani 

(2017) menyatakan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap loyalitas karyawan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Dewi 

(2018) yang menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh negatif tidak signifikan 

terhadap loyalitas karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sarwar (2016) menyatakan bahwa desain 

pekerjaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan karir.  

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasreen dan Khawaja (2018) 

yang menyatakan desain pekerjaan berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan 

terhadap pengembangan karir. Penelitian yang dilakukan oleh Husni, dkk (2018) 

menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas karyawan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani 

(2019) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap loyalitas karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yikwa dan Areeos (2017) menyatakan 

bahwa motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengembangan 

karir. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kalesaran, dkk (2016) 



11 

 

 

 

menyatakan bahwa motivasi berpengaruh  negatif dan tidak signifikan terhadap 

pengembangan karir. Penelitian yang dilakukan oleh Husni, dkk (2018) 

menyatakan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas karyawan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Maharani 

(2019) menyatakan bahwa motivasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap loyalitas karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hanin, dkk (2018) menyatakan bahwa 

pengembangan karir berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

karyawan. Berbeda dengan penelitian Alexander, dkk (2019) menyatakan bahwa 

pengembangan karir memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap 

loyalitas karyawan. 

Berdasarkan fenomena dan research gap diatas,  penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pelatihan, Desain Pekerjaan 

dan Motivasi terhadap Pengembangan Karir dan Dampaknya pada 

Loyalitas Karyawan pada PR. Sukun Kudus”. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Variabel eksogen terdiri dari pelatihan, desain pekerjaan dan motivasi. 

Adapun variabel endogen adalah loyalitas karyawan dan pengembangan 

karir.  

b. Penelitian mengambil obyek penelitian pada PR. Sukun Kudus.  

c. Responden yang diteliti adalah seluruh karyawan pada PR. Sukun Kudus. 
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d. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei – Agustus 2020. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

PR Sukun Kudus adalah salah satu pabrik rokok ternama yang berada di 

Kabupaten Kudus. Namun di tengah eksistensi PR. Sukun terdapat beberapa 

permasalahan yang dihadapinya. Beberapa permasalahan yang dihadapi PR. 

Sukun Kuds adalah sebagai berikut: 

1. Terjadi fluktuasi keluar masuknya karyawan pada PR. Sukun Kudus. Pada 

tahun 2015 karyawan masuk 10 karyawan dan keluar 16 karyawan. Pada 

tahun 2016 dan 2017 karyawan masuk 6 karyawan dan keluar masing-

masing sebesar 10 dan 9 karyawan.  Tahun 2018 dan 2019 karyawan masuk 

masing-masing sebesar 11 dan 9 karyawan sedangkan karyawan keluar 

masing-masing sebesar 15 dan 18 karyawan (Tabel 1.1). 

2. Rendahnya pelaksanaan pengembangan karir pada PR. Sukun Kudus, 

dimana perusahaan melakukan promosi jabatan pada karyawan hanya 

sebanyak 137 karyawan dengan total keseluruhan karyawan 369 dan 

persentase karyawan yang dipromosikan hanya sebesar 37,1%. 

3. Pelatihan yang dilakukan oleh PR. Sukun Kudus yang diikuti 137 karyawan 

dengan total keseluruhan karyawan 369 dengan persentase sebesar 37,1%, 

rendahnya pelatihan yang dilakukan perusahaan dikarenakan adanya 

keterbatasan kuota pelatihan dari perusahaan (tabel 3). 
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4. Kurangnya penerapan desain pekerjaan. Jika dilihat dari penjelasan tabel 4, 

desain pekerjaan kurang memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab 

karyawan. 

5. Pemberian upah lembur sebagai motivasi yang diberikan kepada karyawan, 

adanya perbedaan dalam pemberian upah lembur menyebabkan 

kecemburuan antar karyawan, sehingga menjadikan motivasi karyawan 

berkurang. 

Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap pengembangan karir pada PR. 

Sukun Kudus? 

b. Bagaimana pengaruh desain pekerjaan terhadap pengembangan karir pada 

PR. Sukun Kudus? 

c. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap pengembangan karir pada PR. 

Sukun Kudus? 

d. Bagaimana pengaruh pelatihan terhadap loyalitas karyawan pada PR. Sukun 

Kudus? 

e. Bagaimana pengaruh desain pekerjaan terhadap loyalitas karyawan pada 

PR. Sukun Kudus? 

f. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap loyalitas karyawan pada PR. Sukun 

Kudus? 

g. Bagaimana pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan pada 

PR. Sukun Kudus? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap pengembangan karir pada PR. 

Sukun Kudus. 

b. Menganalisis pengaruh desain pekerjaan terhadap pengembangan karir pada 

PR. Sukun Kudus. 

c. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap pengembangan karir pada PR. 

Sukun Kudus. 

d. Menganalisis pengaruh pelatihan terhadap loyalitas karyawan pada PR. 

Sukun Kudus. 

e. Menganalisis pengaruh desain pekerjaan terhadap loyalitas karyawan pada 

PR. Sukun Kudus. 

f. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap loyalitas karyawan pada PR. 

Sukun Kudus. 

g. Menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap loyalitas karyawan 

pada PR. Sukun Kudus. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan teoritis 

Hasil  dari  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

pengembangan  ilmu  pengetahuan  khususnya  dalam  bidang  manajemen 

sumber daya manusia. Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  digunakan  

sebagai  bahan  referensi bagi penelitian selanjutnya. 
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b. Kegunaan Praktis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan serta bahan 

pengembangan bagi pihak PR. Sukun Kudus sebagai sumber informasi dan 

merumuskan pengambilan keputusan yang tepat dalam menghadapi 

masalah perusahaan, khususnya berkaitan dengan pelatihan, desain 

pekerjaan, motivasi, pengembangan karir dan loyalitas karyawan. 

  


