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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. Untuk mendukung 

persaingaan dibutuhkan seseorang yang memiliki Employee 

Engagement yang baik untuk mendukung dan menjalankan  visi dan 

misi perusahaan dengan baik untuk mendapatkan pencapaian 

bersama. 

Menurut Nurofia, (2009) Employee Engagement adalah 

kesadaran inidividu akan tujuan dan energi terfokus, yang bagi orang 

lain akan terlihat sebagai seseorang dengan inisiatif personal, 

kemampuan beradaptasi, upaya, dan persistensi yang diarahkan 

terhadap goal organisasi. Energi yang terkandung pada karyawan 

yang engaged merupakan energi psikis dan energy behavioral, energi 

psikis membuat seseorang karyawan merasakan fokus, intens, dan 

antusias; sedangkan energi behavioral berkaitan dengan apa yang 

dilakukan karyawan yang memperlihatkan persistensi, adaptable, dan 

proaktif. Terbentuknya engagement ditentukan oleh hubungan 

resiprokal antara inidividu karyawan dengan organisasi.  

Manfaat dari Employee Engagement menurut Siddhanta 

(dalam Ramadhan, & Sembiring. 2014, h. 50) dapat menciptakan  
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sebuah  kesuksesan bagi perusahaan melalui hal-hal yang berkaitan 

dengan kinerja karyawan, produktivitas, keselamatan kerja, kehadiran 

dan retensi, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, hingga 

profibilitas. 

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. 

Menurut Lita, (2013) generasi Y adalah pribadi yang bekerja 

untuk dapat menerapkan kreativitasnya serta mencari lingkungan 

kerja yang santai dan tidak penuh tuntutan, mereka bekerja tidak 

terlalu serius karena bekerja bukan untuk kehidupan atau menghidupi 

keluarga seperti yang dilakukan generasi sebelumnya. Mereka sangat 

techno-minded dan berinteraksi lebih banyak melalui gadget 

(Whatsapp, Facebook, dll) walau dengan teman satu kantor. 

Secara singkat generasi Y adalah generasi yang tumbuh di 

tengah hiruk pikuknya perkembangan teknologi wireless, paparan 

teknologi juga memengaruhi kepekaan generasi Y terhadap 

perubahan. Mereka tidak takut perubahan namun seringkali tidak 

sabar dalam proses menuju perubahan itu, mereka adalah generasi 
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yang akrab dengan internet dan sangat aktif dalam media jejaring 

sosial. Generasi Y dikenal sebagai generasi yang egosentris, berpusat 

pada diri sendiri dan senang unjuk diri. 

Bila individu-individu di perusahaan memiliki Employee 

Engagement yang baik maka perusahaan akan diuntungkan karena 

dengan begitu seorang individu memiliki tanggung jawab untuk 

memajukan perusahaannya Menurut Khan, (2013, h. 675)  

Keterlibatan Karyawan merupakan komponen penting bagi 

kesuksesan organisasi namun merupakan konsep yang kompleks. dan 

biasanya bila sebuah perusahaan memiliki seorang individu yang 

memiliki Employee Engagement yang baik maka seorang individu itu 

akan dijaga, karena sebuah perusahaan tidak ingin kehilangan sosok 

individu yang memiliki Employee Engagement yang baik. Bila sebuah 

perusahaan kehilangan orang terbaiknya maka perusahaan tersebut 

akan rugi, sehingga perusahaan tidak dapat berjalan tanpa didukung 

oleh sumber daya manusia yang handal sesuai dengan visi-misi 

perusahaan, perusahaan perlu memperhatikan investasi sumber daya 

manusia dalam organisasinya dan menciptakan Employee 

Engagement. 

Menurut Wefald dan Downey (2009: 95) terdapat empat faktor 

yang mempengaruhi Employee Engagement, yang timbul melalui 

analisis dari data penelitian mereka, yaitu: 1. Lingkungan kerja, 

Lingkungan kerja didefinisikan sebagai karakteristik fisik dan 

emosional dari tempat kerja, termasuk hubungan dengan rekan kerja 

dan fungsi-fungsi dalam pekerjaan. 2. Supervisor, Supervisor 
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didefinisikan sebagai setiap orang yang bertanggungjawab secara 

langsung memimpin seorang karyawan atau kelompok karyawan. 3. 

Kesempatan belajar, Kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru di 

tempat kerja merupakan hal yang sangat penting bagi karyawan. Dan 

yang terakhir adalah 4. Karakteristik karyawan, Karakteristik 

karyawan merupakan persepsi karyawan tentang dirinya sendiri, dan 

persepsi ini juga diterapkan secara aktif dalam kehidupan sehari-hari 

maupun dunia kerja. Lebih lanjut  Menurut Wefald dan Downey 

(2009: 95) pada umumnya, ada dua karakter unik dari karyawan yaitu: 

kebutuhan akan tantangan dan jiwa wirausaha. Adanya tantangan 

akan kinerja tinggi akan meningkatkan keterkaitan mereka terhadap 

pekerjaan sehingga karyawan berkeinginan untuk menggunakan 

kemampuan dirinya untuk mencapai apa yang mereka mau, dalam 

psikologi disebut aktualisasi diri. Sedangkan "jiwa wirausaha" 

mendorong keinginan karyawan untuk suatu saat memiliki usaha 

sendiri. 

Menurut Alwisol (dalam Kamilin. 2017, h. 11) aktualisasi diri 

adalah keinginan untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri 

(self fulfillment), untuk menyadari semua potensi dirinya, untuk 

menjadi apa saja yang dia dapat melakukannya, dan untuk menjadi 

kreatif dan bebas mencapai puncak prestasi potensinya. Manusia yang 

dapat mencapai tingkat aktualisasi diri ini menjadi manusia yang utuh, 

memperoleh kepuasan dari kebutuhan-kebutuhan yang orang lain 

bahkan tidak menyadari ada kebutuhan semacam itu. Mereka 

mengekspresikan kebutuhan dasar kemanusiaan secara alami, dan 



5 

 

 
 

tidak mau ditekan oleh budaya. Menurut Gleitman (dalam 

Pajouhandeh, 2013, h. 21) aktualisasi diri berada di puncak hierarki 

kebutuhan dan menjadikan manusia yang sepenuhnya.  Aktualisasi 

diri dianggap sebagai bagian dari pendekatan humanistik terhadap 

orang awam. Psikologi humanistik adalah salah satu dari beberapa 

metode yang digunakan dalam psikologi untuk belajar, memahami, 

dan mengevaluasi kepribadian  .ketepatan seseorang di dalam 

menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang ada pada 

dirinya, Aktualisasi diri berkaitan dengan proses pengembangan 

potensi yang sesungguhnya dari seseorang, dalam hal ini menyangkut 

kebutuhan untuk menunjukan keahlian, kemampuan dan potensi yang 

dimiliki seseorang. Aktualisasi diri merupakan proses yang 

berlangsung secara terus menerus dan tidak pernah terpuaskan, dan 

ada kecenderungan potensinya meningkat karena orang 

mengaktualisasikan perilakunya. 

Permasalahannya dalam beberapa tahun ini generasi Y banyak 

yang tidak setia pada perusahaan atau pindah-pindah pekejaan dan gen 

Y dianggap tidak memiliki komitmen tinggi dan loyalitas, dalam 

bekerja mereka cenderung seperti kutu loncat. Munculnya pandangan 

bahwa generasi Y tidak setia dapat ditunjukkan melalui fenomena 

generasi Y yang senang berpindah-pindah pekerjaan. Survey The 

Boston Consulting Group Suryowati, (2013) menyatakan 60% 

karyawan lulusan baru berpindah-pindah kerja dalam tiga tahun 

pertama. Bahkan, 6% responden berpindah kerja sebanyak tiga kali 



6 

 

 
 

selama tiga tahun pertama bekerja. Lalu sebanyak 29% berpindah dua 

sampai tiga kali pada fase tersebut.  

Hal ini di dukung dengan wawancara yang dilakukan peneliti 

kepada Manager HR PT. X, pada bulan januari 2018 bahwa dalam 

tahun 2017 terdapat 25 generasi Y keluar dari perusahaan. Manager 

HR menyebutkan masalah yang dihadapi oleh generasi Y Berkaitan 

dengan keberadaan generasi Y dalam hal keterikatan. Masalah yang 

muncul berkaitan dengan generasi Y yang menuntut adanya 

fleksibilitas dalam bekerja, kualitas lingkungan kerja yang tidak 

mendukung pekerjaan, dan mereka mengharapkan dapat bekerja pada 

perusahaan yang menetapkan kehidupan yang seimbang dalam 

bekerja. 

Selain itu peneliti juga membahas terkait dengan aktualisasi 

diri yang dimiliki oleh karyawan generasi Y. Menurut  Manager HR 

aktualisasi diri karyawan terhambat karena kurangnya inisiatif dalam 

bekerja, egois, selalu mementingkan diri sendiri, acuh dengan 

lingkungan kerja, dan kurang bekerja keras dalam menghadapi 

tantangan pekerjaan. 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan karyawan 

sebanyak 7 orang tentang Employee Engagement. Mereka 

mengatakan perusahaan terlalu menetapkan banyak aturan, sedangkan 

generasi Y menginginkan fleksibilitas dalam bekerja. Karyawan 

menjelaskan bahwa pekerjaan yang ada terlalu banyak sehingga 

mengharuskan untuk lembur, dan akan mengganggu waktu pribadi 

mereka. Hal tersebut menjadikan karyawan merasa malas, sehingga 
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membuat rasa keterikatan dengan perusahaan menjadi kurang dan 

keinginan untuk beraktualisasi diri menjadi rendah. 

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk 

ingin meneliti tentang hubungan aktualisasi dengan Employee 

Engagement pada generasi Y. 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan peneliti ini untuk mengetahui hubungan Aktualisasi diri 

dengan Employee Engagement pada generasi Y. 

C. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat, baik secara teoritis 

maupun praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai 

sumbangan informasi dan acuan bagi ilmu psikologi 

khususnya psikologi industri dan organisasi, berkaitan 

dengan aktualisasi diri dengan Employee Engagement. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk 

memberi informasi dan refrensi bagi perusahaan dan 

berbagai pihak yang tertarik dengan Aktualisasi diri 

dengan Employee Engagement pada generasi Y.


