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Abstract
This research is based on phenomena and supported by existing
journal articles, so that researchers are interested in conducting
research on the role of mediating person-job fit and job resources
on job crafting and work engagement. The purpose of this study
was to analyze and explain the influence between independent
variables, mediating variables and dependent variables. The
population of this research is employees of PT. Semesta Pelita
Harapan with a sample of 32 people. The sampling technique used
was purposive sampling. Methods of collecting data with
questionnaires, interviews and literature. The respondent's attitude
was measured by a 5-level Likert scale and the data obtained was
processed with SmartPLS (Partial Least Square)) for Windows
version 3.2.8. Data analysis used descriptive analysis, and
statistical analysis (mediation). The results of the study show that
job resources act as full mediation between the relationship
between job crafting and work engagement. Likewise, the personjob fit variable also has a full mediating role between the
relationship of job crafting and work engagement.
Keyword: work engagement, job crafting, job resources & personjob fit
Abstrak
Penelitian ini dilakukan berdasarkan fenomena dan didukung
artikel jurnal yang ada, sehingga peneliti tertarik melakukan
penelitian tentang peran mediasi person-job fit dan job resources
pada job crafting dan work engagement. Tujuan penelitian ini
adalah menganalisis dan menjelaskan pengaruh antara variabel
independen, variabel mediasi dan variabel dependen. Populasi
penelitian ini yaitu karyawan PT. Semesta Pelita Harapan dengan
sampel sebanyak 32 orang. Teknik pengambilan sampel yang
digunakan adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data
dengan kuesioner, wawancara dan studi pustaka. Sikap responden
diukur dengan skala likert 5 tingkatan dan data yang diperoleh
diolah dengan SmartPLS (Partial Least Square))for windows versi
3.2.8. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, dan analisis
statistik (mediasi). Hasil penelitian menunjukan bahwa job
resources berperan sebagai pemediasi penuh (full mediation) antara
hubungan job crafting dengan work engagement. Begitupula
dengan variabel person-job fit juga memiliki peran pemediasi
penuh antara hubungan job crafting dengan work engagement.
Kata Kunci: work engagement, job crafting, job resources &
person-job fit
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psikologis positif yang mendukung pekerjaan mereka
sehingga memberikan kinerja yang baik bagi
perusahaan.

PENDAHULUAN

Sumber daya manusia adalah aset yang
paling berharga bagi perusahaaan, karena tanpa
mereka sebuah perusahaan tidak dapat
menjalankan kegiatan operasionalnya. Sumber
daya
manusia
yang
diharapkan
oleh
perusahaanadalah mereka yang bisa danmau
terikat
terhadap
pekerjaannya
(work
engagement). Seperti yang dikatakanSchaufeli
et. al. (dalam Ayu, Maarif & Sukmawati, 2017)
bahwa work engagement diartikan sebagai
kondisi mental yang positif, memberikan
kepuasan yang berhubungan dengan pekerjaan
yang diartikan dengan semangat (vigor),
dedikasi
(dedication)
dan
penghayatan
(absorption). Para pekerja akan mengeluarkan
segenap kemampuan mereka tanpa adanya
sebuah paksaan karena mereka telah larut dalam
pekerjaan yang mereka jalankan.
Dalam dunia bisnis, perusahaan yang
lebih unggul adalah perusahaan yang memiliki
karyawan dengan tingkat work engagement
tinggi, salah satunnya adalah PT. Semesta Pelita
Harapan. Perusahaan tersebut memiliki
karyawan dengan mental dan energi yang kuat
dalam menyelesaikan pekerjaannya dan tetap
mempertahankan
dengan
segala
upaya
meskipun sedang dalam kondisi yang sulit
seperti ketika mendapat penugasan di area
pegunungan yang penuh batu cadas yang keras
untuk dilubangi maupun area terpencil yang
tidak dapat dijangkau dengan alat berat.
Meskipun dalam kondisi sesulit demikian, para
karyawan tetap bekerja dengan baik tanpa
kehilangan konsentrasi dalam bekerja. Hal – hal
tersebut adalah sebuah makna pekerjaan yang
membuat mereka memiliki rasa bangga karena
telah terlibat dalam pekerjaan tersebut serta
dapat menyelesaikan tantangan dari pekerjaan
yang ditugaskan oleh perusahaannya.Keadaan keadaan itulah yang menandakan kondisi
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mengoptimalkan daya angkut truk &waktu kerja
mereka yang dirasa masih lebih. Dalam mendesain
ulang aspek tugas tersebut, para karyawan melakukan
diskusi dengan rekan – rekan kerja mereka agar
pengerjaan penanaman tiang beton terkoordinir
dengan baik tanpa adanya miskomunikasi antar rekan
dalam tim. Semua itu mereka lakukan karena mereka
telah mengubah cara pandang pekerjaan mereka lebih
kepada pengabdian kepada masyarakat terutama
mereka yang membutuhkan jaringan listrik.
Berdasarkan observasi yang dilakukan,
peneliti menemukan bahwa karyawan PT. Semesta
Pelita Harapan telah melalukan pengubahan batasanbatasan pekerjaan & arti dari pekerjaan mereka,
sebagai contoh adalah kebebasan penggeseran
koordinat letak penanaman tiang beton selama masih
dalam lingkup yang wajar atau tidak terlalu jauh dari
koordinat asal. Hal ini adalah sebuah inisiatif para
karyawan untuk mengoptimalkan pekerjaan yang
mereka laksanakan. Seperti yang diungkapkan
Roczniewska& Bakker (2016) bahwa ciri utama job
crafting adalah modifikasi tugas atau karakteristik
pekerjaan atas inisiatif sendiri.
Tidak hanya dengan job crafting, work
engagement
dapat
dipengaruhijuga
olehjob
resources,job resources akan meningkatkan tingkat
work engagement karyawan karena faktor-faktornya
dapat secara intrinsik memotivasi untuk memenuhi
keinginan dasar karyawan atau memotivasi secara
ektrinsik karena berkontribusi untuk pencapaian
tujuan kerja (Deviyanti &Sasono, 2015).Karyawan
yang terikat dalam pekerjaan mereka akan lebih
mencurahkan perhatiannya pada pekerjaan, namun
tergantung pula dengan besarnya sumberdaya
pekerjaan (job resources) yang tersedia. Salah satu
contoh job resourcesyang ada pada PT. Semesta
Pelita Harapan adalah hubungan baik antar pekerja
yang ditunjukkan oleh sikap peduli mereka kepada
rekan yang membutuhkan bantuan terutama dalam hal
pekerjaan. Tidak hanyaitu, sumber daya pekerja
menjadi penting bagi karyawan juga karena
memberikan
keleluasaan
dan
memberikan
kesempatan untuk mengembangkan keahlian yang
dimiliki dalam hal pekerjaan.

PT. Semesta Pelita Harapan memiliki
tujuan menjadi perusahaan yang selalu dapat
dipercaya oleh mitranya,beberapa diantaranya
adalah PT. PLN, PT. Tonggak Ampuh & PT.
Tjakrindomas.Untuk dapat mempertahankan
kerjasamanya dengan mitra, perusahaan harus
memberikan hasil kerja yang memuaskan yang
berarti mereka harus tetap berkinerja baik.
Menurut Albana (2018), untuk dapat
meningkatkan
kinerja
karyawan
dalam
perusahaan, diperlukan rasa keterikatan
(engage) terhadap pekerjaannya. Karena
semakin tinggi work engagementyang dimiliki,
semakin tinggi pula kinerja yang diberikan
terhadap perusahaan.
Karyawan
yang
memiliki
work
engagement tinggi akan bekerja dengan penuh
energi dan semangat, hal tersebutlah yang akan
memajukan perusahaan dimasa mendatang.
Sebaliknya, karyawan yang memiliki work
engagement rendah dapat menurunkan mutu
serta reputasi perusahaan (Palupi, 2015).
Karyawan yang tidak engage adalah pusat
masalah, karena mereka akan kehilangan
komitmen dan motivasi (Aktouf dalam Diah,
2015). Dengan kata lain, karyawan akan
kehilangan dorongan terhadap pekerjaannya.
Oleh karena itu, work engagement menjadi
perhatian penting dalam aspek Sumber Daya
Manusia.
Work engagement dapat dibentuk
dengan baik oleh banyak faktor salah satunya
adalah dengan faktor job craftingkaryawan,
karena memiliki pengaruh positif yang akan
meningkatkan
keterikatan
kerja
ketika
tingkatjob craftingyang dimiliki tinggi (Azizah
& Ratnaningsih, 2018). Tims & Bakker (dalam
Fazriati & Budiono, 2017) mendefinisikan job
crafting sebagai pengubahan batasan- batasan,
kondisi tugas pekerjaan, hubungan kerja dan
arti dari pekerjaan.Pada PT. Semesta Pelita
Harapan, para karyawan lapangan melakukan
pengubahan pekerjaan yang ditugaskan oleh
perusahaan berupa penambahan unit beton serta
mengubah cara penyelesaiaan penegerjaan demi
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purposive sampling adalah teknik untuk menentukan
sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan
tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh
nantinya bisa lebih representatif. Seperti yang
dilakukan peneliti dalam penelitian ini karena
menitikberatkan pada karyawan PT. Semesta Pelita
Harapan yang bekerja di lapangan dengan jumlah 32
orang.

Phonthatullah
(2015)
menyatakan
bahwa dalam bekerja, karyawan yang memiliki
work engagement sangat membutuhkan sumber
daya ketika mereka bekerja. Sumber daya
pekerjaan (job resources) menjadi semacam
bantuan ketika mereka menghadapi tuntutan
dan hambatan kerja. Job resources adalah
aspek
fisik,
sosial,
psikologis,
atau
organisasional dari pekerjaan yang mampu
mengurangi tuntutan pekerjaan dalam kaitanya
dengan pengorbanan psikologis (psycological
cost) yang diberikan karyawan. Job resources
juga memberikan pengaruh pada pencapaian
tujuan. Selain itu, menstimulasi pengembangan
dan pembelajaran (Ayu, Maarif & Sukmawati,
2017).
Dalam membentuk sebuah keterikatan
kerja yang baik faktor kesesuaian diri dengan
pekerjaan (person-job fit) memiliki pengaruh
yang besar (Hanum & Logahan, 2013; Fazriati
& Budiono, 2017; Salin, 2018) karena ketika
karyawan memiliki kesesuaian dengan
pekerjaannya, mereka akan bekerja dengan
segenap kemampuan yang dimiliki. Person-job
fit adalah keadaan yang menggambarkan
adanya kesesuaian atau kemampuan karyawan
dengan tuntutan pekerjaan, kebutuhan individu
dan apa yang dapat diberikan oleh pekerjaan
itu terhadap karyawan (Cable & DeRue, 2002).
Pada karyawan lapangan PT. Semesta Pelita
Harapan, peneliti mendapati banyak individu
yang memiliki jasmani yang bugar serta
memiliki keahlian sesuai dengan spesifikasi
pekerjaan mereka.
Berdasarkan uraian tersebut serta
dukungan
penelitianpenelitian
terdahulu,peneliti tertarik melakukan penelitian
dengan judul “PERAN MEDIASI PERSONJOB FIT DAN JOB RESOURCES PADA
JOB
CRAFTING
DAN
WORK
ENGAGEMENT”.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas
Uji Validitas
Hasil uji validitas pada penelitian ini menghasilkan
nilai loading factor > 0,70 dan bernilai positif.
Sehingga, dapat disimpulkan bahwa item pernyataan
diajukan dengan total 40 item adalah valid.
Uji Reliabilitas
Hasil uji reliabilitas pada penelitian ini menghasilkan
nilai cronbach alpha & composite reliability variabel
independen dan dependen terkait > 0,60 serta nil AVE
> 0,50. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa pemilihan
variabel penelitian terbukti reliable dan dapat
digunakan sebagai data pengukuran dalam penelitian.
Koefisien determinasi
No
1
2
3

Tabel I
Hasil Uji Koefisien Determinasi ( )
Variabel
RSquare R Square
Adjusted
Work
0,388
0,356
engagement
Person-job fit
0,308
0,294
Job resources
0,187
0,170

Sumber: SmartPLS 3.2.8
Berdasarkan tabel diatas besarnya R Square adalah
0,388; 0,308 & 0,187 hal ini berati 38,8% work
engagement dapat dijelaskan oleh job crafting
sedangkan sisanya (100%-38,8%)= 61,2% dijelaskan
oleh faktor lain diluar model;30,8%person-job fit
dapat dijelaskan olehjob craftingsedangkan sisanya
(100%-30,8%)= 69,2% dijelaskan oleh faktor lain
diluar model dan 18,7% job resources dapat
dijelaskan olehjob crafting. Sedangkan sisanya
(100%-18,7%)= 81,7% dijelaskan oleh faktor lain
diluar model.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
dengan metode yang digunakan adalah
purposive sampling. Menurut Sugiyono (2010)
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Uji Effect size

Uji Hipotesis
Tabel V
Path Coefficients direct effect

Tabel II
Hasil Uji Effect size( )
No
1
2
3
4
5

Variabel
Job crafting-Work
engagement
Job crafting-Job resources
Job resources-Work
engageme
nt
Job crafting -Person-job fit
Person-job fit-Work
engagement

fSquare
0,029

Rating
Small

0,368
0,277

Large
Medium

0,794
0,435

Large
Medium

Sumber: SmartPLS 3.2.8

Jalur

O

Mean

STDEV

Job crafting ->
Work engagement
Job crafting >Job resources
Job resources ->
Work engagement
Job crafting >Person-job fit
Person-job fit ->
Work engagement

0,462

0,503

0,516

Tabel III
Hasil Uji Predictive relevance ( Q2)
QSquare
0,307

2

Person-job Fit

0,219

3

Job resouces

0,142

0,519

0,157

3,279

0,001

0,587

0,611

0,102

5,748

0,000

0,642

0,654

0,145

4,569

0,000

0,699

0,684

0,088

7,636

0,000

Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat
pengaruh job craftingterhadap work engagement
dengan hasil uji koefisien beta sebesar 0, 462 atau
46,2% dengan T-values
2, 045 > 1, 96 dan P-values 0, 007 < 0, 050
sehingga dapat dikatakan bahwa variabel job
craftingmemiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap work engagement sehingga diterima.
Penelitian ini mendukung penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh Azizah & Ratnaningsih (2018)
yang hasil penelitiannya menunjukan bahwa job
crafting berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap work engagement.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
terdapat pengaruh job crafting terhadap job
resourcesdengan hasil uji koefisien beta sebesar 0,
516 atau 51, 6% dengan Tvalues 3, 279 > 1, 96 dan P-values 0, 001 < 0, 050
sehingga dapat dikatakan bahwa variabel job
crafting memiliki pengaruh positif yang signifikan
terhadap job resources sehingga diterima.Penelitian
ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan
oleh Heuval, Demerouti & Peeters(2015) yang hasil
penelitiannya menunjukan bahwa job crafting
berpengaruh secara positifdan signifikan terhadap
job resource.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
terdapat pengaruh job resourcesterhadap work
engagement dengan hasil uji hasiluji koefisien beta
sebesar 0, 587 atau 58, 7% dengan
T-values 5, 748 > 1, 96 dan P-values 0, 000 < 0,
050 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel job
resourcesmemiliki pengaruh positif yang signifikan

Uji Predictive Relevance

Variabel
Work engagement

P
Values
0,007

Sumber: SmartPLS 3.2.8.

Berdasarkan data tersebut, sebagian prediktor variabel
laten memiliki pengaruh yang menengah dan besar
terkecuali prediktor job crafting - work engagement.

No
1

0,226

T
values
2,045

Status
Predictive
relevance
Predictive
relevance
Predictive
relevance

Sumber: SmartPLS 3.2.8

Berdasar data tersebut dapat disimpulkan bahwa semua
variabel memiliki relevansi prediksi karena > 0.
Uji Goodness of Fit Index
Tabel IV
Hasil Uji GoF
GoF
Rating
0,414
Large
Sumber: SmartPLS 3.2.8

Dari tabel tersebut menggambarkan bahwa tingkat
kesesuaian model secara keseluruhan yang dihitung
dari residual kuadrat dari model yang diprediksi
dibandingkan dengan data yang sebenarnya adalah
besar. Berdasarkan pengujian , dan GoF terlihat
bahwa model yang dibentuk adalah robust
sehingga pengujian hipotesa dapat dilakukan.
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terhadap

work
engagement
sehingga
diterima.Penelitian ini mendukung penelitian
terdahulu yang dilakukan oleh Ayu, Maarif &
Sukmawati(2015) yang hasil penelitiannya
menunjukan
bahwa
job
resources
berpengaruh secara positifdan signifikan
terhadap work engagement.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
terdapat pengaruh job crafting terhadap
person-job fitdengan hasil uji koefisien beta
sebesar 0, 642 atau 64, 2% dengan Tvalues 4, 569 > 1, 96 dan P-values 0, 000 <
0, 050 sehingga dapat dikatakan bahwa
variabel job crafting memiliki
pengaruh
positif
yang
signifikan
terhadap
Deviyanti & Sasono(2015) yang hasil
penelitiannya menunjukan bahwa job
crafting berpengaruh secara positifdan
signifikan terhadap person-job fit.
Hasil penelitian menunjukan bahwa
terdapat pengaruh person-job fitterhadap
work engagement dengan hasil uji koefisien
beta sebesar 0, 669 atau 66, 9% dengan Tvalues 7, 636 > 1, 96 dan P-values 0, 000 <
0, 050 sehingga dapat dikatakan bahwa
variabel person-job fitmemiliki pengaruh
yang signifikan terhadap work engagement
sehingga diterima.Penelitian ini mendukung
penelitian terdahulu yang dilakukan oleh
Fazriati & Budiono(2017) yang hasil
penelitiannya menunjukan bahwa person-job
fit berpengaruh secara positifdan signifikan
terhadap work engagement.

Job crafting Person-job fit
Job crafting -Job
resouces

0,665

0,662

0,129

5,171

0,000

0,519

0,507

0,163

3,183

0,001

Sumber: SmartPLS 3.2.8.
Berdasarkan tabel tersebut, dapat diketahui bahwa semua
variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap variabel dependen (work engagement) terkecuali
variabel independen job crafting sehingga & diterima.
PENUTUP

Simpulan
Berdasarkan hasil pengolahan data kuisioner tentang Job
crafting terhadap Work engagement yang dimediasi oleh
Person-job fit dan Job resources di PT. Semesta Pelita
Harapan dengan 32 responden maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel job
crafting berpengaruh positif dan signifikan terhadap
work engagement pada karyawan lapangan PT. Semesta
Pelita Harapa.
2) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel job
crafting berpengaruh positif dan signifikan terhadap job
resources pada karyawan lapangan PT. Semesta Pelita
Harapan.
3) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel job
resources berpengaruh positif dan signifikan terhadap
work engagaement pada karyawan lapangan PT.
Semesta Pelita Harapan.
4) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel job
resources memediasi penuh pengaruh antara job
crafting terhadap work engagement pada karyawan
lapangan PT. Semesta Pelita Harapan.
5) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel job
crafting berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Uji Mediasi
person-job fit pada karyawan lapangan PT. Semesta
Tabel VI
Pelita Harapan.
Path Coefficients Indirect Effect
6) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel personjob fit berpengaruh positif dan signifikan terhadap work
Jalur
O
Mean
STDEV T
P
values Values engagaement pada karyawan lapangan PT. Semesta
Person-job fit 0,592
0,599
0,174
3,409
0,001
Pelita Harapan.
Work
7) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa variabel personengagement
Job resouces 0,413
0,397
0,163
2,527
0,015
job fit memediasi penuh pengaruh antara job crafting
>Work
terhadap work engagaement pada karyawan lapangan PT.
engagement
Job crafting - -0,163
-0,166
0,240
0,677
0,485
Semesta Pelita Harapan.
Workengagement
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Saran
Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan
kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat
diberikan penulis adalah sebagai berikut :
1) PT.
Semesta
Pelita
Harapan
sebaiknya
mempertahankan
tingkat
job
crafting
karyawannya dengan cara tetap memberikan
keleluasaan pengerjaan tugas selama masih dalam
kondisi safety (aman).
2) PT.
Semesta Pelita Harapan sebaiknya
meingkatkan job resources dengan menambah
intensitas hubungan yang baik dalam perusahaan
dan menambah program pemberdayaan.
3) PT.
Semesta Pelita Harapan sebaiknya
mempertahankan person-job fit dengan tetap
menempatkan karyawannya sesuai kemampuan
yang mereka miliki dan minat yang mereka
inginkan.
4) PT. Semesta Pelita Harapan juga sebaiknya
mempertahankan work engagement yang tinggi
pada karyawannya agar tetap tercipta pengerjaan
proyek yang tepat waktu dan memuaskan mitra
pada tiap tahunnya.
5) Untuk pngembangan penelitian selanjutnya,
peneliti menyarankan untuk menambah/mengganti
variabel lain yang mungkin dapat memediasi
pengaruh variabel job crafting terhadap work
engagement, serta penggantian locus penelitian.
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