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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada tahun 1990, untuk pertama kali Kahn (Kular, Gatenby, Rees, 

Soane, & Truss, 2008, hal. 3) membahas mengenai employee engagement. Ia 

mengemukakan pendapat bahwa seseorang melibatkan fisik, kognisi, dan 

emosi mereka dalam menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa tahun terakhir, 

employee engagement menjadi isu hangat yang sering dibicarakan oleh para 

ahli dalam lingkungan organisasi dan pengembangan sumber daya manusia. 

Hal ini dikarenakan banyak organisasi yang kehilangan karyawan terbaik 

mereka karena karyawan tersebut berpindah kerja ke organisasi kompetitor. 

Berdasarkan hal tersebut, para ahli semakin tertarik untuk mempelajari 

mengenai employee engagement. Salah satunya adalah Gallup. Selama 25 

tahun, ia bersama organisasinya yang ia berinama Gallup Organization 

melakukan penelitian tentang employee engagement. Penelitiannya diterbitkan 

ke dalam buku, majalah praktisi, dan website. Dalam buku berjudul First, 

Break all The Rules, buku dari Gallup Research dikemukakan tentang  

employee engagement berkaitan dengan outcomes (hasil kinerja) organisasi. 

Kebanyakan ahli juga mengemukakan bahwa employee engagement 

merupakan pendorong prestasi organisasi (kepuasan pelanggan, inovasi, 

produktifitas, loyalitas, kualitas, dan profitabilias) (Siddhanta & Roy, 2010, hal. 

170). Employee engagement dianggap memiliki banyak manfaat bagi 

perusahaan.  

Di Indonesia, employee engagement masih menjadi hal yang baru. 

Belum banyak organisasi di Indonesia yang menerapkan ilmu employee 

engagement dalam mengelola organisasinya. Hal ini dibuktikan dengan 

penghargaan yang diterima oleh PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) dari Gallup 

Great Workplace Award 2015 sebagai  ‘Perusahaan yang Memiliki 

Lingkungan Kerja yang Positif’. Kesuksesan bank ini berdasarkan peningkatan 
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kerja karena menjadikan employee engagement sebagai kebiasaan dan 

menerapkan hal tersebut dalam berbagai strategi (Putri, 2016). 

Employee engagement adalah perasaan individu dari energi yang tertuju 

dan terfokus, dibuktikan dan ditunjukkan kepada orang lain dengan inisiatif 

pribadi, penyesuaian diri, usaha, dan ketekunan yang diarahkan untuk tujuan 

organisasi (Macey, Schneider, Barbera, & Young dalam Albrecht, 2010, hal. 

4). Keterikatan akan muncul secara alami pada orang yang memiliki 

kemandirian dan kompetensi. Tujuan pekerjaan yang memiliki makna bagi 

karyawan merupakan dasar employee engagement. Pekerja yang memiliki rasa 

keterikatan pada pekerjaannya, saat mereka telah berkomitmen pada suatu 

tujuan, maka akan menggunakan kecerdasan mereka untuk membuat pilihan 

tentang bagaimana menyelesaikan tugas dengan baik, memantau perilaku 

dirinya untuk meyakinkan bahwa ia menyelesaikan tugas dengan baik, 

memeriksa bahwa tindakan yang ia lakukan memenuhi tujuan pekerjaanya, dan 

mengambil tindakan yang tepat saat dibutuhkan (Thomas, 2009, hal. 38). 

Employee engagement akan memengaruhi performa organisasi secara 

positif ketika employee engagement memberi dampak terhadap karyawan 

terlebih dahulu. Oleh karena itu, employee engagement dianggap sebagai 

sesuatu yang dapat memberikan perubahan pada individu, tim dan organisasi. 

Selain itu, employee engagement yang tinggi juga ikut serta memengaruhi 

kualitas kerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi jumlah 

ketidakhadiran dan menurunkan keinginan untuk berpindah pekerjaan. Maka 

dari itu, seorang karyawan yang memiliki rasa keterikatan yang tinggi pada 

organisasi diharapkan mampu bekerja dengan baik dan mencapai tujuan 

organisasi. Karyawan yang memiliki keterikatan kerja yang tinggi mampu 

membawa organisai menuju pada peningkatan dan hasil yang diinginkan. Hal 

ini sesuai dengan penelitian Langford dan Demirian (Langford dalam Albrecht, 

2010, hal. 382) yang menemukan bahwa peningkatan kepuasan pelanggan, 

inovasi dan pencapaian tujuan organisasi diperoleh dari karyawan yang 

memiliki tingkat keterikatan yang tinggi.  
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Employee engagement berbeda dengan komitmen karyawan. Rafferty, 

Maben, West, & Robinson (2005) mengungkapkan bahwa komitmen karyawan 

merupakan reaksi searah dari individu karyawan terhadap organisasi, 

sedangkan employee engagement merupakan hasil proses interaksi dua arah 

antara manajemen dan karyawan. Employee engagement digambarkan sebagai 

tingkatan keterlibatan karyawan, sementara komitmen karyawan adalah sebuah 

sikap karyawan untuk tetap berada dalam organisasi dan terlibat dalam upaya-

upaya mencapai misi, nilai-nilai dan tujuan perusahaan (Alwi dalam Luthfi, 

2011, hal. 12). 

Salah satu faktor employee engagement menurut Thomas (2009, hal. 

47), adalah kompetensi karyawan, artinya karyawan mampu menunjukkan 

performa terbaik dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah dipilih dengan 

segenap kemampuannya. Kompetensi merupakan karakteristik dasar yang 

dimiliki oleh seorang individu yang berhubungan secara kausal dalam 

memenuhi kriteria yang diperlukan dalam menduduki suatu jabatan (Spencer 

& Spencer, 1993, hal. 9). Suatu organisasi dituntut untuk kompetitif di pasaran, 

organisasi yang dapat memberikan pelayanan terbaik dan memiliki citra positif 

akan dipandang baik di mata masyarakat. Oleh karena itu, peran SDM dan 

kompetensi dipandang sebagai hal sangat penting untuk membantu 

mewujudkan hal tersebut (Bakar, 2002). 

PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk merupakan satu-satunya Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) telekomunikasi serta penyelenggara layanan 

komunikasi dan jaringan terbesar di Indonesia. PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk memberikan rangkaian lengkap layanan telekomunikasi yang mencakup 

sambungan telepon kabel tidak bergerak, komunikasi seluler, layanan jaringan 

dan interkoneksi serta layanan internet dan komunikasi data. PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk juga menyediakan berbagai layanan di bidang 

informasi, media, dan edutainment. Sebuah kegiatan organisasi tidak akan 

berjalan tanpa adanya peran aktif dari karyawan. Hal ini disebabkan karyawan 

membantu organisasi dalam melakukan kegiatan organisasi. Karyawan akan 

sangat membantu organisasi dalam mewujudkan visi, misi, maupun target-
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target organisasi. Maka dari itu, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk sebagai 

suatu organisasi dalam bidang industri membutuhkan karyawan yang bekerja 

dengan maksimal, merasa nyaman dan terikat dengan pekerjaan yang 

dimilikinya (merasa terikat) sehingga dapat mewujudkan visi, misi dan target 

yang dimiliki oleh organisasi. 

Hasil survei PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk tentang employee 

engagement pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa karyawan dengan masa 

kerja 0 – 5  tahun hanya memiliki angka employee engagement sebesar 49,37%. 

Karyawan X mengatakan bahwa lima tahun ke depan ia tidak yakin masih akan 

bertahan di PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, hal tersebut dikarenakan 

pekerjaan yang ia jalani sekarang tidak sesuai dengan jurusan pendidikannya 

semasa kuliah. Manager HR Service PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk 

Regional IV Semarang juga mengungkapkan bahwa terdapat kasus karyawan 

yang resign setelah menjalani masa on the job training (OJT) selama satu tahun 

dikarenakan karyawan tersebut mendapat tawaran pekerjaaan dari perusahaan 

lain. Karyawan Y juga mengungkapkan bahwa ia seorang lulusan fakultas 

teknik, namun saat ini ia ditugaskan pada bagian human capital, hal tersebut 

membuat dirinya merasa pekerjaan yang ia kerjakan saat ini tidak sesuai 

dengan kompetensinya, sehingga saat ini ia masih mencari alternatif lowongan 

pekerjaan yang lain. 

Selama proses wawancara pada tanggal 19 September 2016, peneliti 

melihat bahwa semua pekerjaan karyawan dilakukan secara online. Setiap 

karyawan memiliki komputer dan ID masing-masing. Karyawan bekerja 

melalui sebuah aplikasi dan portal yang dapat terhubung dengan jaringan 

kantor PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk di seluruh Indonesia. Mereka 

mengirimkan data-data yang diminta dan hasil pekerjaan mereka melalui 

aplikasi tersebut. Bahkan karyawan dapat melakukan monitoring dengan 

mengakses portal dari rumah. 

Sistem kerja di atas tidak lepas dari Keputusan Direksi Perusahaan 

Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Nomor: KD. 

43/PS000/SDM-12/2000 tentang Implementasi Competency Based Human 
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Resources Management (CBHRM). Di mana dalam keputusan tersebut PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk mengidentifikasi kompetensi menjadi tiga 

bagian, yaitu Core Competencies (untuk semua jabatan), Generic 

Competencies dan Specific Competencies. Core Competency merujuk pada 

perilaku yang digambarkan oleh semua tingkat tenaga kerja, bukan pada suatu 

tingkat kerja tertentu (Sanghee, 2007, hal. 24). 

Core Competencies calon karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk dilihat pada saat proses seleksi. Terdapat skala untuk mengukur Core 

Competency calon karyawan, apabila hasil seleksi calon karyawan memenuhi 

skala tersebut, maka calon karyawan akan direkomendasikan untuk tahap 

selanjutnya. Namun, penilaian untuk skala ini dilakukan oleh pihak independen. 

Hasil observasi di atas menunjukkan penerapan core competencies yaitu 

information technology. Selain itu, semua pekerjaan harus dilakukan secara 

cepat dan akurat. Hal tersebut menuntut mereka untuk mampu menyampaikan 

pesan dan informasi secara benar baik lisan maupun tulisan dan efektif untuk 

menghindari kesalahpahaman. Ini juga merupakan penerapan dari core 

competencies, yaitu communication. Dalam wawancara dengan Karyawan Y 

yang pernah mengalami rotasi dan  mutasi selama bekerja di PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk, peneliti juga menemukan penerapan lain dari 

core competencies, yaitu adaptability and diversity management, di mana 

karyawan dituntut untuk mampu menyesuaikan diri secara cepat dan tepat 

terhadap berbagai perubahan dan perbedaan yang ada di lingkungan kerja. 

Dikatakan bahwa kompetensi karyawan turut serta dalam 

meningkatkan employee engagement karyawan. Hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Jose dan Mampilly pada tahun 2014 pada 439 karyawan non 

manajerial dari tiga organisasi di Kerala, India Selatan turut mendukung 

pernyataan tersebut. Memang penelitian tentang hal tersebut belum banyak, 

namun terdapat beberapa pandangan mendukung hal tersebut. Penelitian Rizal, 

Hubeis, Mangkuprawira dan Maulana pada tahun 2013 juga menyebutkan 

bahwa kompetensi merupakan faktor penguat keterikatan karyawan. 
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Karena belum banyak penelitian tentang hal di atas, maka belum dapat 

dipastikan apakah kompetensi karyawan memiliki hubungan positif atau 

negatif dengan employee engagement. Oleh sebab itu, peneliti ingin 

mengetahui apakah ada hubungan kompetensi karyawan, dalam hal ini core 

competency, dengan employee engagement pada karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Semarang. 

 

B. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji secara empirik 

hubungan antara core competency dengan employee engagement pada 

karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Semarang. 

 

C. Manfaat 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan 

Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya employee engagement dan 

core competency. 

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian dapat digunakan untuk melihat tingkat employee 

engagement ditinjau dari core competency pada karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia, Tbk Regional IV Semarang. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan untuk 

dilakukan intervensi dalam meningkatkan kedua aspek tersebut. 


