
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pada era globalisasi, pertumbuhan ekonomi dalam skala domestik 

maupun global mengalami perkembangan yang pesat. Persaingan ekonomi global 

yang meningkat menuntut  perusahaan untuk memaksimalkan sumber daya yang 

dimiliki agar mampu bersaing di pasar global. Oleh karena itu, dalam 

menghadapi persaingan yang semakin kompetitif, tidak hanya dibutuhkan 

karyawan dengan kemampuan di atas rata-rata, namun juga terlibat penuh dalam 

pekerjaan, proaktif dan memiliki komitmen tinggi dalam standar kerja, dan 

memberikan usaha lebih untuk memajukan perusahaan. Keseluruhan sikap ideal 

tersebut, secara umum, merupakan bentuk dari keterikatan kerja atau work 

engagement (Bakker dan Leiter, 2010).  

Indrianti dan Hadi (2012) mengungkapkan bahwa work engagement 

menjadi tema krusial akhir-akhir ini. Work engagement menjadi topik penting 

yang paling banyak dibicarakan oleh konsultan dan media bisnis terkenal (Saks, 

2006). Pertumbuhan yang cepat dan dinamis melahirkan banyak tantangan dalam 

pengelolaan sumber daya manusia, salah satunya mengenai engagement di 

negara Asia (Gupta dalam Garg, Ishaq, dan Mridula, 2017). Gallup membagi 

engagement menjadi tiga, yakni engaged employees, not-engaged employees, dan 
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actively disengaged employees. Engaged employees merupakan karyawan yang 

mengerjakan pekerjaan dengan antusias dan terhubung dengan organisasinya; 

not-engaged employees merupakan karyawan yang tetap mengerjakan 

pekerjaannya tetapi tidak ada energi dan antusiasme; sedangkan actively 

disengaged employees merupakan karyawan yang tidak senang dengan 

pekerjaannya, mempengaruhi orang lain, dan menghancurkan prestasi rekan 

kerjanya.  

Secara spesifik, survei Gallup Indonesia menunjukan jumlah karyawan di 

Indonesia tercatat 8% diantaranya merasa engaged, sedangkan 77% diantaranya 

not engaged, dan 15% actively disengaged terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya. Untuk kawasan Asia Tenggara, kondisi ini berbanding terbalik 

dengan negara Filipina yang tercatat menempati urutan pertama, yakni 29% 

diantaranya karyawan merasa engaged, sedangkan 8% merasakan actively 

disengaged. Di urutan kedua, Thailand dengan 14% diantaranya karyawan 

merasa engaged, sedangkan 2% actively disengaged. Di atas Indonesia juga 

terdapat Malaysia dengan prosentase 11% karyawan merasa engaged dan 

Singapura dengan prosentase karyawan engaged sebesar 9%. 

Tampubolon (Indrianti dan Hadi, 2012) menjelaskan bahwa work 

engagement berpengaruh penting bagi ekonomi pembangunan serta pertumbuhan 

lapangan pekerjaan di Indonesia. Ekonomi Indonesia diramalkan akan kehabisan 

tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan apabila tidak memperhatikan isu 

mengenai work engagement ini. Permasalahan yang banyak dikhawatirkan oleh 
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perusahaan adalah adanya retensi karyawan potensial (talent). Pada sisi yang lan, 

terdapat permasalahan baru di dunia kerja yang juga berkaitan dengan work 

engagement, yakni munculnya karyawan generasi milenial atau Gen Y (lahir 

1986-2000). 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2010, 

Indonesia memiliki generasi milenial atau Gen Y sebanyak 35% dari jumlah 

penduduk. Secara total, jumlah usia produktif Indonesia (15-64 tahun) mencapai 

66%, dimana 53% diantaranya adalah Gen Y. Sayangnya, banyak stigma 

disematkan pada karyawan generasi milenial atau Gen Y dan menyebabkan 

pengelolaan generasi ini kurang maksimal. Survei Dale Carnegie menyebutkan 

bahwa isu terbesar yang dikhawatirkan perusahaan saat ini adalah engagement 

(www.swa.co.id., 2017). Riset yang dilakukan Dale Carnegie dengan mengambil 

sejumlah 1589 responden di enam kota, menyebutkan bahwa hanya 25% Gen Y 

(lahir 1986-2000) yang merasakan work engagement. Sebagian sisanya merasa 

disengagement dan 60% dari generasi milenial akan keluar dari pekerjaannya 

apabila merasa tidak cocok dengan pekerjaannya. 

Marciano (2009) menjelaskan bahwa work engagement merupakan faktor 

yang sangat penting untuk meningkatkan performa karyawan, sedangkan upah 

yang tinggi kini bukanlah faktor utama untuk meningkatkan performa karyawan. 

Survei yang dilakukan Dale Carnegie yang bertajuk ―Top Ten Millenials 

Expectations‖ menyebutkan bahwa faktor utama yang diharapkan oleh Gen Y 

yakni keadaan atau situasi yang positif dalam bekerja dan kesamaan values 

http://www.swa.co.id/
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dibandingkan dengan competitive pay (upah yang kompetitif). Work engagement 

merupakan keadaan positif dalam bekerja sehingga karyawan dapat memenuhi 

tugas-tugas pekerjaannya (Schaufelli dan Bakker, 2010). Work engagement 

membuat karyawan terikat baik secara fisik, emosional, dan kognitif terhadap 

pekerjaan yang dijalaninya. Work engagement ditandai dengan adanya semangat 

(vigor), dedikasi (dedication) dan penghayatan terhadap pekerjaannya 

(absorption) (Schaufeli et al., 2006).  

Work engagement merupakan salah satu konstruk yang dimasukkan ke 

dalam psikologi positif karena menekankan pada kesejahteraan karyawan 

(Bakker, 2018). Karyawan yang memiliki tingkat work engagement yang tinggi 

akan menunjukkan performa terbaik dan memiliki kesadaran bisnis sehingga 

mampu memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Riset yang dilakukan oleh 

Gallup Organization (dalam Santoso dan Devi, 2017) menemukan bahwa 

berdasar Work Engagement Index (WEI), work engagement memiliki dampak 

signifikan terhadap banyak hal: kepuasan pelanggan, pertumbuhan berkelanjutan, 

kenaikan keuntungan, nilai saham, dan retensi karyawan pada sebuah 

perusahaan. 

Berdasarkan Job Demands-Resources (JD-R) Model yang dikembangkan 

oleh Schaufeli dan Bakker (2004), work engagement disebabkan oleh dua faktor, 

yakni job resources dan personal resources (Wingerden et al., 2015). Job 

resources dikategorikan sebagai faktor lingkungan, sedangkan personal 

resources dikategorikan sebagai faktor personal pembentuk work engagement. 
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Job resources mengacu pada aspek-aspek fisik, sosial, atau organisasi yang 

berfungsi untuk mencapai tujuan kerja, mengurangi tuntutan pekerjaan (job 

demands) dan yang terkait biaya fisiologis dan psikologis, serta menjadi stimulus 

dari pertumbuhan diri dan perkembangan individu (Xanthopoulou et al., 2007). 

Job resources dapat dimunculkan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya 

melalui budaya dan nilai yang ada pada organisasi yang mendukung individu 

saling terhubung (connectedness), mengeluarkan potensi terbaik mereka, 

sehingga mendukung terciptanya work engagement. Kondisi demikian disebut 

sebagai workplace spirituality (Walt, 2018).    

Ashmos dan Duchon (dalam Daniel, 2010) mengungkapkan bahwa 

pemikiran dasar workplace spirituality adalah pengakuan bahwa karyawan 

memiliki kehidupan batin yang memelihara dan dipelihara oleh pekerjaan yang 

berarti dalam konteks komunitas. Giacalone dan Jurkiewicz (dalam Majeed dan 

Nazri, 2018) mendefinisikan workplace spirituality sebagai kerangka nilai 

organisasi yang muncul ke dalam budaya kerja yang mendorong karyawan untuk 

mencapai pengalaman transendensi melalui proses kerja, memfasilitasi 

keberadaan mereka untuk saling terhubung, dan memberikan perasaan terpenuhi 

(completeness) serta sukacita (joy).  

Workplace spirituality tidak memiliki keterkaitan dengan agama atau 

sistem kepercayaan tertentu (Laabs dalam Rego dan Cunha, 2008). Workplace 

spirituality mendorong karyawan untuk mencapai kebermaknaan kerja dan 

memungkinkan individu untuk menunjukkan kemampuan mereka dan 
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mendapatkan kepuasan di tempat kerja (Ke et al., 2017). Organisasi yang 

memfasilitasi terjadinya workplace spirituality akan berdampak terhadap 

peningkatan produktivitas dan secara signifikan terjadi pada penurunan turnover 

karyawan, serta lebih mampu mencapai profitabilitas (Robbins dan Judge, 2008). 

Martin, dkk. (dalam Rego & Cunha, 2008) juga mengungkapkan bahwa 

tercapainya workplace spirituality akan membentuk cara pandang yang positif 

terhadap organisasi, membuat individu memiliki penyesuaian diri yang lebih baik 

terhadap pekerjaan, mendorong kepuasan kerja, lebih berkomitmen, berdampak 

positif pada kesejahteraan organisasi, serta mendorong munculnya work 

engagement pada karyawan (Altaf dan Awan, 2011). 

Disamping job resources, work engagement juga dipengaruhi oleh 

personal resources (Wingerden et al., 2015). Personal resources merupakan 

aspek diri yang secara umum berkaitan dengan ketahanan diri (resiliency) dan 

mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengontrol dan berdampak pada 

lingkungan (Xanthopoulou et al., 2007). Personal resources ini berfungsi 

mendorong individu untuk mencapai tujuannya dan memberikan stimulasi pada 

pertumbuhan dan perkembangan pribadi atau yang disebut thriving (Spreitzer, 

Sutcliffe, Dutton, Sonenshein, dan Grant, 2005). Spreitzer dkk. (2005) 

menjelaskan thriving sebagai perasaan mengalami perkembangan atau kemajuan 

dalam pengembangan diri seseorang dengan ditandai adanya pembelajaran 

(learning) dan semangat hidup (vitality). Keduanya mendorong individu untuk 
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―hadir secara psikologis‖ dalam sebuah aktivitas, dimana menyebabkan individu 

untuk mengalami work engagement (Rothbard dalam Amir, 2009). 

Ketika karyawan merasakan thriving, karyawan tersebut merasakan 

adanya kemajuan pada diri (Spreitzer dkk., 2005), adanya kepercayaan diri dan 

kapabilitas (Walt, 2018). Kondisi thriving akan mendorong karyawan untuk 

mencapai tujuan kerja serta berkontribusi secara positif pada kesehatan fisik dan 

mental (Spreitzer dkk., 2005). Oleh karena itu, penting adanya kesempatan 

berkembang bagi karyawan di tempat kerja (Lee dan Bruvold, 2003). Adanya 

kesempatan untuk berkembang akan menciptakan kondisi dimana karyawan akan 

percaya kepada organisasinya, bahwa organisasi menghargai kontribusi dan 

memberikan perhatian pada mereka. Kondisi demikian akan memunculkan 

dedikasi yang kuat terhadap pekerjaan pada karyawan, sehingga berpengaruh 

positif terhadap timbulnya work engagement pada karyawan.     

Hal yang menarik lainnya yang mendorong peneliti untuk melakukan 

penelitian di yakni adanya fenomena generasi milenial atau Gen Y. Gen Y 

merupakan pribadi yang penuh semangat, memiliki etos kerja tinggi, produktif 

dan menyukai tantangan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Hal 

tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti karena berkaitan dengan 

proses pengelolaan work engagement untuk Gen Y. PT. X adalah salah satu 

perusahaan yang banyak diisi generasi milenial atau Gen Y dan bergerak di 

sektor agrokimia. Sejak tahun 2013, perusahaan mulai melakukan pembenahan 
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sistem manajemen dan budaya kerja dimana berorientasi pada produktivitas dan 

peningkatan work engagement pada karyawan. 

Pada awalnya perusahaan ini bersifat kekeluargaan sehingga tidak 

dikelola secara profesional. Akibatnya, karyawan cenderung acuh, bekerja apa 

adanya, kurang adanya ikatan dan kerjasama antar karyawan, sehingga kondisi 

tersebut mengakibatkan perusahaan cenderung stagnan dan ada kekhawatiran 

terhadap eksistensi bisnis perusahaan. Salah satu cara yang ditempuh pemilik 

perusahaan yakni membuat perubahan sistem manajemen dan budaya kerja, 

dimana selain meningkatkan eksistensi bisnis dan work engagement pada 

karyawan, juga sebagai langkah antisipatif dalam menghadapi pergeseran tren 

pekerja dengan kemunculan generasi milenial atau Gen Y. Disamping itu, 

perusahaan juga ingin mengembangkan program pembelajaran atau pelatihan, 

dimana mendukung upaya PT. X untuk meningkatkan work engagement pada 

karyawan dalam rangka pengelolaan Gen Y. 

Penelitian mengenai ketiga variabel, yakni Workplace Spirituality, 

Thriving, dan Work Engagement, juga dapat dikatakan masih minim dan masih 

baru dalam kancah psikologi positif, terutama di Indonesia. Adanya hasil 

penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan dan menambah referensi 

yang masih minim mengenai strategi pengelolaan sumber daya manusia 

khususnya pada tema work engagement, workplace spirituality, dan thriving. 
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Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk membuktikan secara 

empirik ―Bagaimana hubungan workplace spirituality dan thriving dengan work 

engagement? 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

membuktikan secara empirik hubungan antara Workplace Spirituality dan 

Thriving dengan Work Engagement. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian ini diharapkan adanya kemanfaatan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah literatur dalam 

psikologi industri dan organisasi yang berkaitan dengan Workplace 

Spirituality, Thriving, dan Work Engagement.  

2. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi terkait 

workplace spirituality, thriving, dan work engagement sehingga organisasi 

dapat menyusun program-program untuk dapat meningkatkan work 

engagement pada karyawannya.


