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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi seperti saat ini, 

perusahaan harus bisa mempertahankan aset-aset yang dimiliki agar mampu 

menghadapi persaingan yang terjadi. Salah satu aset yang menjadi perhatian 

adalah sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Manusia menjadi aset 

yang penting dan unik, karena merupakan satu-satunya aset yang bernyawa, 

sehingga diperlukan beberapa treatment khusus untuk menjaga loyalitasnya 

kepada perusahaan (Sembiring & Ramadhan, 2014:47).  

Menurut Handoko (dalam Lewiuci & Mustamu, 2016:101) keberhasilan 

pengelolaan sumber daya manusia dengan baik dan progresif dapat menjadi awal 

yang baik bagi kelancaran implementasi program kerja dan pencapaian tujuan 

perusahaan. Selain itu, agar sumber daya manusia bekerja dengan maksimal maka 

salah satu kuncinya karyawan harus memiliki keterikatan dengan perusahaan. 

Employee engagement atau keterikatan karyawan didefinisikan sebagai 

komitmen emosional karyawan terhadap organisasi mereka, dan tindakan yang 

mereka lakukan untuk keberhasilan organisasi (Melanie, 2014:1). Schaufeli & 

Bakker (dalam Indrianti 2012:111) menyatakan bahwa keterikatan karyawan pada 

dasarnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu model JD-R (Job Demand-Resources) 

dan model psikologis (psychological capital). Model JD-R meliputi beberap 
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a aspek seperti lingkungan fisik, sosial dan organisasi, gaji, peluang untuk 

berkarir, dukungan supervisor/atasan, dan rekan kerja. Sedangkan model 

psikologis meliputi kepercayaan diri, rasa optimis, harapan mengenai masa depan, 

serta resiliensi. 

Ketika karyawan terikat dengan perusahaan maka karyawan tersebut akan 

bekerja dengan keras dan berpikiran secara positif. Oleh karena itu mereka 

cenderung lebih cepat dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan di tempat kerja. 

Ketika karyawan terikat, secara otomatis mereka juga akan meningkatkan 

kinerjanya selaras dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan 

(Rachmawati, 2013:53). 

Berhubungan dengan kinerja yang ditunjukan oleh seseorang karyawan, maka 

dapat dikatakan bahwa employee engagement merupakan hal yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan. Maka dari itu, apabila karyawan memiliki 

keterikatan terhadap pekerjaannya maka akan mempermudah perusahaan dalam 

mewujudkan visi dan misi perusahaannya (Lewiuci & Mustamu, 2016:101). 

Kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang merupakan suatu unit usaha jasa 

yang memberikan jasa pelayanan kepada seorang wajib pajak untuk mengurusi 

urusan perpajakan mulai dari menyiapkan, menghitung sampai melaporkan pajak 

yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Kantor konsultan pajak Rudijanto ini 

sudah berdiri secara resmi pada tahun 2009 dan memiliki 30 karyawan yang sudah 

bekerja rata-rata 2-3tahun. Kantor konsultan pajak Rudijanto tidak hanya 

memberikan pelayanan jasa perpajakannya didalam wilayah Semarang saja , 
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melainkan juga di wilayah Jawa Tengah lainnya seperti Salatiga, Jepara, 

Magelang, dan Solo. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik kantor konsultan pajak 

Rudijanto Semarang didapati tabel data kinerja karyawan pada tahun 2015 dan 

2016 sebagai berikut : 

Tabel 1.1. Data kinerja karyawan kantor konsultan pajak Rudijanto 

 

Skor Kinerja Karyawan 
Jumlah Karyawan 

Persentase 
2015 2016 

A ( > 86 ) 25 21 - 16% 

B ( 70-85 ) 4 6 + 50% 

C ( 55-69 ) 1 2 + 50% 

D ( < 54 ) - 1   + 100% 

Total 30 30 

    Sumber : Data sekunder, 2015-2016 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi sedikit penurunan kinerja pada 

tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015 yang dibuktikan dengan 

menurunnya skor A sebanyak 4 karyawan, penambahan skor C sebanyak 1 

karyawan dan adanya nilai D sebanyak 1 karyawan. Penurunan kinerja yang 

terjadi menyebabkan tidak optimalnya kinerja para karyawan di kantor konsultan 

pajak Rudijanto Semarang. Menurut pemilik kantor konsultan pajak Rudijanto 

Semarang, penurunan kinerja yang terjadi kemungkinan disebabkan oleh 3 faktor 

utama, yaitu : Kurangnya semangat karyawan dalam bekerja, sering mengeluh 

pada beban pekerjaan yang diberikan, dan penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat 

waktu. Dalam Schaufeli dan Bakker (2003) ketiga faktor berkaitan dengan 

karakteristik employee engagement yaitu vigor, dan absorption.  
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Hubungan employee engagement dengan kinerja karyawan juga diperkuat oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Fattah Akbary pada tahun 2015 yang mengatakan 

bahwa employee engagement memiliki pengaruh positif yang signifikan yaitu 

sebesar 65,1% terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang yang ditulis diatas, penulis mengambil keputusan 

untuk meneliti mengenai “Pengaruh Employee Engagement terhadap kinerja 

karyawan pada kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang.” 

 

1.2 Perumusan masalah  

Berdasarkan masalah diatas, peneliti menyimpulkan pertanyaan penelitian 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi karyawan kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang 

mengenai employee engagement? 

2. Bagaimana kinerja karyawan kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh employee engagement terhadap kinerja karyawan di 

kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang?   

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan kantor konsultan pajak Rudijanto 

Semarang mengenai employee engagement 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan kantor konsultan pajak Rudijanto 

Semarang 
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3. Untuk mengetahui pengaruh employee engagement terhadap kinerja 

karyawan di kantor konsultan pajak Rudijanto Semarang. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

a. Pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat membantu menilai seberapa besar karyawan 

memiliki keterikatan dengan perusahaan dan bagaimana pengaruhnya 

terhadap kinerja. 

b. Penelitian lain 

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai refrensi/tambahan ilmu pada 

penelitian sejenis. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, 

kerangka pikir, dan definisi operasional. 
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BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan, gambaran umum responden, serta 

hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 

 

 

 

 

 


