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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan antar bisnis yang terjadi pada saat ini menjadi semakin ketat. 

Perusahaan - perusahaan dituntut untuk semakin maju dan berkembang untuk bisa 

menghadapi persaingan yang ada. Salah satu hal yang mempengaruhi perusahaan 

untuk bisa maju dan berkembang adalah sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan tersebut. Sumber daya manusia merupakan aset yang penting bagi 

perusahaan karena sumber daya manusia yang menjalankan kegiatan di dalam 

perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus mengelola sumber daya manusia 

dengan baik agar perusahaan dapat bertahan menghadapi persaingan (Mathis & 

Jackson, 2008). 

Perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia dengan baik dapat 

menerapkan suatu upaya untuk menciptakan keterikatan / perasaan memiliki 

karyawan terhadap perusahaan.  Keterikatan antara karyawan dengan perusahaannya 

disebut juga sebagai employee engagement.  

Employee engagement / keterikatan antara karyawan dengan perusahaannya 

telah didefinisikan oleh berbagai pihak. Development Dimensions International, 

mendefinisikan employee engagement sebagai sebuah hubungan yang membuat 

karyawan menikmati pekerjaan dan merasa senang ketika melakukan pekerjaan 

tersebut. Employee engagement juga diartikan sebagai suatu sikap yang dilakukan 
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karyawan yang bersifat positif pada organisasi dan sistem sistem nilai yang ada di 

dalamnya (Robinson et al., 2004). 

Perusahaan ketika mampu melakukan pengelolaan employee engagement 

yang baik akan menghasilkan karyawan yang engaged. Karyawan tipe ini akan 

bekerja dengan penuh semangat dan merasakan adanya hubungan yang terjalin 

antara karyawan dengan perusahaan mereka sehingga mereka bekerja keras bagi 

kemajuan perusahaan. Oleh karena itu perusahaan pada saat sekarang ini harus 

mampu untuk mengelola dan membuat para karyawan untuk memiliki keterikatan 

yang tinggi di dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan para karyawan tipe tersebut 

dapat membantu perusahaan untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat 

dengan bekerja sepenuhnya untuk kemajuan perusahaan (Crabtree, 2004).  

Employee engagement saat ini telah menjadi current issue yang menarik dan 

perlu diteliti lebih lanjut (Majalah SWA, 2016).  Perkembangan penelitian mengenai 

employee engagement pun terus berlanjut di mana penelitan – penelitan yang telah 

dilakukan peneliti terdahulu memunculkan adanya perbedaan atas hasil penelitian 

terdahulu.  

Peneliti menemukan adanya beberapa perbedaan atas hasil penelitian 

terdahulu. Pertama, adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh perceived 

organizational support terhadap employee engagement. Hasil penelitian Nusatria & 

Suharnomo (2011) menunjukkan perceived organizational support tidak 

berpengaruh pada employee engagement sedangkan Saragih & Meily (2013)  

menunjukkan perceived organizational support berpengaruh pada employee 

engagement. 
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 Kedua, adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh perceived 

supervisor support terhadap employee engagement. Hasil penelitian Nusatria & 

Suharnomo (2011) menunjukkan perceived supervisor support berpengaruh pada 

employee engagement sedangkan Saragih & Meily (2013) menunjukkan perceived 

supervisor support tidak berpengaruh pada employee engagement. 

 Ketiga, adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh reward and 

recognition terhadap employee engagement. Hasil penelitian Nusatria & Suharnomo 

(2011) menunjukkan reward and recognition berpengaruh pada employee 

engagement sedangkan Saragih & Meily (2013) menunjukkan reward and 

recognition tidak berpengaruh pada employee engagement.  

Keempat,  adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh karakteristik 

pekerjaan terhadap employee engagement. Hasil penelitian Nusatria & Suharnomo 

(2011) menunjukkan karakteristik pekerjaan berpengaruh pada employee engagement 

sedangkan Kurnianingrum (2015) karakteristik pekerjaan tidak berpengaruh pada 

employee engagement.  

Kelima adanya perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh employee 

engagement terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian Ramadhan & Jafar (2014) 

menunjukkan employee engagement berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan sedangkan Joushan dkk.  (2015) menunjukkan employee engagement tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Temuan – temuan research gap 

inilah yang menjadi dasar peneliti untuk menguji kembali atas inkonsistensi hasil 

penelitian terdahulu. 
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Pengujian kembali atas inkonsistensi hasil penelitian terdahulu akan 

dilakukan di Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang. UNIKA 

Soegijapranata merupakan universitas yang berlokasi di Jalan Pawiyatan Luhur IV/I 

Bendan Duwur Semarang. Universitas ini mendapatkan peringkat nomor satu di 

Semarang dan termasuk dalam peringkat 10 besar PTS terbaik Tanah Air dan 

unggulan di Jawa Tengah (Unika, 2015).  

Pemilihan lokasi penelitian  di UNIKA Soegijapranata Semarang dikarenakan 

peneliti ingin menerapkan konsep – konsep yang telah dipelajari sehingga dapat 

memberikan kontribusi untuk peningkatan kualitas SDM universitas agar terus 

menerus berkembang menjadi lebih baik dan menjadi universitas yang unggul. Hal 

ini juga terkait dengan pendirian bangunan dan program studi baru UNIKA yang 

terletak di daerah BSB di mana UNIKA tentu perlu untuk merekrut dan mengelola 

karyawan baru sehingga penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat 

dalam mengelola karyawan baru agar bisa memberikan keunggulan bagi universitas. 

   

Tabel 1.1. Hasil Pra Survey Atas Jumlah Keterlambatan dan Absensi Karyawan Administrasi 

BULAN 

TERLAMBAT 

>15 < 60 MENIT 

( jumlah kejadian 

per bulan ) 

TERLAMBAT 

> 60 MENIT 

( jumlah kejadian 

per bulan ) 

TIDAK MASUK 

( jumlah kejadian 

per bulan ) 

September 2015 205 27 56 

Oktober 2015 203 14 40 

November 2015 184 23 63 

Desember 2015 202 14 20 

Januari 2016 189 23 46 

Februari 2016 198 17 19 
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BULAN 

TERLAMBAT 

>15 < 60 MENIT 

( jumlah kejadian 

per bulan ) 

TERLAMBAT 

> 60 MENIT 

( jumlah kejadian 

per bulan ) 

TIDAK MASUK 

( jumlah kejadian 

per bulan ) 

Maret 2016 223 24 15 

April 2016 184 24 57 

Mei 2016 233 12 35 

Juni 2016 307 23 85 

Juli 2016 120 14 90 

Agustus 2016 171 23 58 

Sumber : Data LPSDM UNIKA yang telah diolah, 2016 

 

Pemilihan lokasi penelitian  tersebut juga didasarkan dari hasil prasurvey dan 

pengamatan yang dilakukan sebelumnya. Data mengenai jumlah keterlambatan dan 

ketidakhadiran karyawan administrasi yang didapatkan dari LPSDM menunjukkan 

bahwa jumlah kejadian keterlambatan kehadiran dan ketidakhadiran karyawan 

administrasi UNIKA Soegjiparanata masih cukup tinggi. Keterlambatan kehadiran 

dan ketidakhadiran karyawan menjadi salah satu indikator bahwa para karyawan 

belum  engaged dengan organisasi tempat mereka bekerja. Karyawan yang engaged 

akan selalu datang tepat waktu untuk bekerja (Vazirani, 2007). 

 

Tabel 1.2. Hasil Pra Survey Engagement 

Kategori Jumlah (persen) 

Engaged 53,33% 

Not Engaged 46,67% 

Sumber : data primer yang diolah, 2016 
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Dari data hasil prasurvey mengenai gambaran awal engagement di UNIKA 

yang didapatkan dari pada 15 karyawan  administratif, memberikan hasil bahwa 

jumlah karyawan yang not engaged masih cukup tinggi, walaupun kategori karyawan 

yang engaged masih dominan. Dari hasil prasurvey  tersebut mendukung perlunya 

untuk dilakukan untuk meneliti topik employee engagement di UNIKA agar 

pengelolaan employee engagement karyawan menjadi semakin baik dan 

meningkatkan jumlah karyawan yang engaged. 

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di beberapa bagian, didapatkan 

beberapa fenomena yang menggambarkan kondisi dari engagement karyawan.  

Pertama, para karyawan cenderung ketika sudah jam  istirahat selesai tidak langsung 

kembali ke bagiannya masing – masing, mereka cenderung menunggu sekitar 15 - 30 

menit baru kemudian kembali beraktifitas di bagiannya masing – masing. Hal ini 

menjadi indikator bahwa engagement yang terjalin dengan perusahaan belum 

maksimal, karena karyawan yang engaged akan selalu tepat waktu dan bekerja penuh 

semangat (Vazirani, 2007).  

Kedua, para karyawan di beberapa bagian cenderung tidak mengeluh 

mengenai apa yang mereka kerjakan atau harus lakukan, namun ada beberapa yang 

melakukan komplain / mengeluh. Kegiatan komplain / mengeluh merupakan salah 

satu indikator bahwa karyawan belum engaged dan bahkan bisa menjadi disengaged 

karena karyawan yang engaged akan selalu bekerja dengan senang hati bagi 

perusahaan (Crabtree, 2004). 

Ketiga, beberapa karyawan  ketika jam bekerja melakukan kegiatan bergosip 

dan juga beberapa tidak fokus dalam bekerja karena sibuk dengan gadget masing – 
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masing.  Kegiatan tersebut menunjukkan indikasi bahwa karyawan tersebut termasuk 

dalam kategori disengaged (Taylor, 2014).   

Melalui kegiatan prasurvey dan observasi yang telah dilakukan sebelumnya, 

didapatkan gambaran awal bahwa engagement yang ada belum sepenuhnya baik. 

Beberapa karyawan masih berada pada kategori not engaged dan disengaged. Oleh 

karena itu peneliti merumuskan judul penelitian “Employee Engagement: 

Antecedents & Pengaruhnya pada Kinerja Karyawan Unika Soegijapranata 

Semarang”. 

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Permasalahan yang diambil yaitu : 

1. Bagaimana gambaran perceived organizational support, perceived supervisor 

support, reward and recognition, karakteristik pekerjaan, employee 

engagement, dan kinerja karyawan Universitas Katolik (UNIKA) 

Soegijapranata Semarang ? 

2. Bagaimana pengaruh  perceived organizational support, perceived supervisor 

support, reward and recognition, karakteristik pekerjaan terhadap employee 

engagement karyawan Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata 

Semarang ? 

3. Bagaimana pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan 

Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang ? 

4. Bagaimana pengaruh mediasi employee engagement atas antesedennya 

(perceived organizational support, perceived supervisor support, reward and 
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recognition, karakteristik pekerjaan) terhadap kinerja karyawan Universitas 

Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang ? 

 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui gambaran perceived organizational support, perceived 

supervisor support, reward and recognition, karakteristik pekerjaan, 

employee engagement, dan kinerja karyawan Universitas Katolik (UNIKA) 

Soegijapranata Semarang.  

2. Untuk mengetahui pengaruh  perceived organizational support, perceived 

supervisor support, reward and recognition, karakteristik pekerjaan terhadap 

employee engagement karyawan Universitas Katolik (UNIKA) 

Soegijapranata Semarang.  

3. Untuk mengetahui pengaruh employee engagement terhadap kinerja 

karyawan Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh mediasi employee engagement atas 

antesedennya (perceived organizational support, perceived supervisor 

support, reward and recognition, karakteristik pekerjaan) terhadap kinerja 

karyawan Universitas Katolik (UNIKA) Soegijapranata Semarang.  

 

Manfaat dari penelitian ini yaitu : 

 Dapat memberikan informasi dan wawasan mengenai perceived 

organizational support, perceived supervisor support, reward and recognition, 
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karakteristik pekerjaan, employee engagement, dan kinerja karyawan. Penelitian ini 

juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan topik yang sejenis. 

 Dapat digunakan oleh universitas sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengelola perceived organizational support, perceived supervisor support, reward 

and recognition, karakteristik pekerjaan para karyawan, memperkuat employee 

engagement, dan meningkatkan kinerja karyawan. 
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