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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia perusahaan saat ini terdapat banyak persaingan yang 

semakin meningkat dan ketat sehingga membuat perusahaan melakukan 

segala cara untuk dapat mencapai kesuksesan dan lebih unggul dibanding 

dengan perusahaan lainnya. Demikan juga dengan sumber daya manusia 

yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sumber daya manusia merupakan hal 

yang penting bagi sebuah perusahaan untuk dapat menjalankan visi dan 

misi perusahaan dengan baik untuk mendapatkan pencapaian bersama.  

Menurut Siagian (1995, h. 27) kualitas sumber daya manusia yang 

mempunyai pengaruh kuat terhadap kinerja dalam organisasi adalah 

komitmen organisasi. Karyawan dengan komitmen organisasi yang baik 

dipercaya mampu meningkatkan usaha untuk pencapaian tujuan dan 

kesuksesan perusahaan. Djati dan Khusaini (2003, h. 32) berpendapat 

bahwa komitmen organisasi adalah kemauan dari karyawan untuk dapat 

mempertahankan status keanggotaannya dalam suatu organisasi dan 

bersedia untuk melakukan segala hal secara maksimal demi pencapaian 

tujuan bersama. Penjelasan tersebut menerangkan tentang sikap ingin 

terlibat dan ikut ambil bagian dari karyawan untuk mewujudkan tujuan 

dari perusahaan. Humala (2014, h. 232) mengartikan komitmen 

organisasi sebagai proses penyesuaian terhadap nilai-nilai organisasi, 

keterlibatan untuk berusaha sebaik mungkin demi pencapaian organisasi 

dan keinginan untuk tetap berada dalam organisasinya. 
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Komitmen organisasi merupakan peranan penting dalam kualitas 

kerja karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Steers dan Porter 

(dalam Suseno dan Sugiyanto, 2010, h. 94) mengemukakan bahwa 

komitmen yang tinggi terhadap perusahaan akan membawa dampak yang 

positif bagi sebuah perusahaan. Namun sebaliknya, apabila komitmen 

organisasi karyawan rendah, maka dapat memicu gejala kerja yang 

negatif bagi perusahaan. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi 

yang rendah juga berpotensi untuk keluar dari pekerjaan (turnover).  

Humala (2014, h. 232) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

merupakan cerminan diri seperti kehadiran dan keterlibatan dalam segala 

aktivitas organisasi dan tidak hanya mengacu pada suatu peran kerja 

yang khusus. Hal ini menjelaskan bahwa keterlibatan karyawan dalam 

organisasinya tidak hanya mengenai tuntutan tugas yang harus 

dikerjakan, tetapi organisasinya dapat membuat seorang karyawan untuk 

terlibat secara fisik, kognitif dan juga emosional. 

Berdasarkan hal tersebut, perusahaan berusaha untuk 

mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten dan dapat 

mendukung tercapainya tujuan organisasi. Kratz (2013) dalam 

penelitiannya menunjukkan jumlah sumber daya manusia didominasi 

oleh generasi Y yang terus meningkat di masa depan. Pada tahun 2014, 

generasi Y memiliki proporsi 36% di dunia kerja. Selanjutnya, pada 

tahun 2020 kemungkinan 46% generasi Y menduduki dunia kerja. Hal 

ini mengindikasikan generasi Y sebagai penyokong sumber daya 

manusia untuk beberapa waktu ke depan. 
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Meier dan Crocker (2010, h. 69) menyatakan bahwa generasi Y 

adalah manusia yang lahir antara tahun 1980 hingga 2000. Menurut. 

Robbins dan Judge (2015, h. 96) generasi Y adalah generasi yang 

mempunyai kebebasan, memahami teknologi modern, bertanggung 

jawab secara sosial, pekerja keras, dan menginginkan adanya umpan 

balik dari setiap hasil pekerjaan. Generasi Y lebih mengedepankan 

proses yang cepat dan mudah dalam memperoleh suatu hasil. Selain itu 

menurut Cran (2014, h. 13) generasi Y yang lahir dan juga bertumbuh 

dengan teknologi menjadikan teknologi masa kini sebagai bagian hidup 

dari diri mereka demikian pula di dunia kerja.  

Studi akademik yang dilakukan sejauh ini menunjukkan karyawan 

generasi Y mengharapkan adanya keadilan, toleransi, keterlibatan di 

tempat kerja, kepedulian terhadap kesejahteraan karyawan, dan 

kesempatan untuk pelatihan, pengembangan dan keberagaman pekerjaan 

(Solnet dan Hood, 2008, h. 62). Selain itu, karakteristik generasi Y di 

dunia kerja antara lain mudah mengemukakan pendapat, mengutamakan 

kebutuhannya sendiri, memiliki toleransi kebosanan yang rendah, 

menyukai tantangan dan tanggung jawab, mandiri, menginginkan 

pengakuan, serta membutuhkan umpan balik secara berkelanjutan 

(Solnet dan Hood, 2008, h. 61). Hal ini mendorong generasi Y untuk 

tidak menetap dalam sebuah organisasi, dimana generasi Y menyukai 

tantangan dan hal baru serta memiliki rasa bosan yang tinggi. 

The Boston Consulting Group (Suryowati, 2013) menyatakan 

terdapat hampir 60% karyawan dari lulusan baru kuliah berpindah-

pindah tempat kerja dalam kurun waktu tiga tahun pertama. Selain itu, 
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sebanyak 6% lulusan baru berpindah sebanyak lebih dari tiga kali dalam 

kurun waktu tiga tahun pertama. Sebanyak 29% lulusan baru berpindah 

sebanyak dua hingga tiga kali dan sekitar 22% lainnya berpindah 

sebanyak satu kali dalam tiga tahun pertama. 

Data lain yang diperoleh menyatakan bahwa karyawan generasi 

Y berpindah tempat dalam kurun waktu tertentu. Dalam tabel berikut ini 

terdapat data mengenai prosentase dan durasi bertahan di tempat kerja 

karyawan generasi Y. 

Tabel 1 

Data Survey Career News ECC UGM (Winda, 2014) 

 

Durasi 

Bertahan di 

Tempat Kerja 

% 

≤ 1 tahun 61,76% 

1 – 2 tahun 17,64 % 

2 – 3 tahun 8,82% 

3 – 4 tahun 

≥ 4 tahun 

4,42% 

7,36% 

 

Penelitian terhadap 1.189 karyawan dan 150 manajer yang 

termasuk dalam generasi Y oleh Meister (2012) juga menyatakan 

generasi Y akan bertahan dalam pekerjaannya dalam kurun waktu tiga 

tahun. Berdasarkan data yang ada, generasi Y sebagai sumber daya 

manusia memiliki kecenderungan untuk keluar dari pekerjaan dan tidak 

dapat mempertahankan komitmen terhadap suatu pekerjaan. Pekala 

(dalam D'Netto 2012, h. 2) menyatakan bahwa generasi Y cenderung 

kurang dalam hal komunikasi, mendengarkan orang lain, berpikir secara 

independen, manajemen waktu, etika kerja, dan komitmen organisasi. 
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Robbins dan Judge (2015, h. 225)  dalam bukunya yang 

menyatakan bahwa komunikasi yang jelas dapat meningkatkan 

komitmen organisasi dan mendukung pengambilan keputusan, selain itu 

juga dijelaskan bahwa para karyawan akan menerima perubahan ketika 

mendapatkan penjelasan secara menyeluruh menyangkut alasan-alasan 

yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Pendapat tersebut diperkuat 

oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2013, h. 29) menyimpulkan 

komunikasi organisasi menjadi salah satu faktor penting yang 

memengaruhi komitmen. 

Menurut Humala (2014, h. 230) komitmen karyawan berpotensi 

muncul dari pemimpin atau atasan yang memberikan informasi secara 

jelas dengan mengkomunikasikan daftar kegiatan dan tujuannya kepada 

karyawan. Komunikasi ke arah bawah ini juga membutuhkan suatu 

timbal balik. Menurut Robbins dan Judge (2015, h. 226), para atasan 

jarang untuk meminta nasihat dari para bawahannya, karyawan tidak 

akan memberikan saran bahkan ketika kondisi perusahaan sedang dalam 

keadaan yang baik-baik saja, para karyawan lebih merasa menentang 

apabila memberikan saran kepada atasan. 

Komunikasi yang jelas akan menciptakan suasana organisasi yang 

nyaman dan harmonis. Dampak dari komunikasi yang efektif adalah para 

bawahan merasa dihargai untuk setiap kinerja mereka, baik atasan 

maupun bawahan dapat merasa puas dan nyaman dengan informasi yang 

diterima, sarana media dan hubungan-hubungan yang ada dalam 

organisasi (Pace dan Faules, 2013, h. 165).  
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 Harapan mengenai karyawan generasi Y untuk memiliki 

komitmen organisasi yang tinggi ternyata tidak sesuai dengan kenyataan 

yang ada di lapangan. Peneliti mencoba untuk melakukan observasi dan 

wawancara untuk mengetahui permasalahan karyawan generasi Y di 

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Artha Mukti Santosa Semarang. Data 

turnover karyawan pada tahun 2015 menunjukan sebanyak 36 karyawan 

keluar dari pekerjaan. Selanjutnya, data tahun 2016 juga menunjukan 

sebanyak 37 karyawan yang keluar dari BPR Artha Mukti Santosa 

Semarang.  

Peneliti mencoba untuk mewawancarai beberapa karyawan 

generasi Y dengan menanyakan permasalahan yang dialami selama 

bekerja di BPR. Hasil wawancara menyatakan bahwa para karyawan 

generasi Y merasakan adanya ketimpangan dalam hal gaji yang dianggap 

terlalu kecil dengan kenaikan jabatan yang lambat, merasa tugas sangat 

banyak sehingga harus lembur hingga melebihi jam operasional tanpa 

adanya tunjangan lembur, serta komunikasi atasan kepada bawahan yang 

dirasa kurang nyaman bagi karyawan generasi Y. Beberapa 

permasalahan ini yang menjadikan karyawan generasi Y merasa kurang 

nyaman untuk bekerja dan memungkinkan timbulnya keinginan untuk 

keluar dari perusahaan.  

Para karyawan generasi Y merasa sungkan untuk menyampaikan 

saran kepada atasan sehingga hanya terjadi komunikasi satu arah dari 

atas ke bawah tanpa ada kepekaan dari atasan. Karyawan generasi Y juga 

kurang tertarik untuk mendengarkan pembicaraan atasan yang terlalu 

panjang dan diulang-ulang. Beberapa karyawan generasi Y juga 
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mempersepsikan informasi yang diberikan sebagai nada teguran karena 

nada bicara yang dianggap tinggi di telinga para karyawan.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk 

mengajukan pertanyaan apakah terdapat hubungan antara komunikasi 

atasan kepada bawahan dengan komitmen organisasi pada karyawan 

generasi Y. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul hubungan antara komunikasi organisasi dengan komitmen 

organisasi pada generasi Y di BPR Artha Mukti Santosa Semarang. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan 

antara komunikasi atasan kepada bawahan dengan komitmen organisasi 

pada karyawan generasi Y.  

 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi sumbangan bagi 

Psikologi Industri dan Organisasi serta informasi tambahan mengenai 

komunikasi atasan kepada bawahan, komitmen organisasi pada 

karyawan generasi Y. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi 

pihak manajemen perusahaan untuk pengembangan organisasi dalam 

perusahaan mengenai komunikasi atasan kepada bawahan, komitmen 

organisasi pada karyawan generasi Y. 
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