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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Berbicara mengenai karyawan dalam sebuah perusahaan berarti berbicara 

mengenai sebuah kesuksesan perusahaan, karena karyawan merupakan asset SDM 

yang penting dalam sebuah perusahaan. Sikap, sifat dan padangan setiap karyawan 

berbeda-beda. Perbedaan itu dikarenakan generasi mereka yang berbeda. Amerika 

Serikat pada tahun 93-an mengelompokkan sebagian karyawan dalam generasi Y 

karena karyawan yang lahir tahun 1983-1996. Dimana hal tersebut karena Amerika 

Serikat melihat adanya perbedaan sikap, sifat dan pandangan dari masyarakat yang 

lahir sebelum tahun 1983 yang disebut generasi X.  

Generasi Y atau disebut generasi milennial dipakai sebagai ungkapan oleh 

editorial koran besar Amerika Serikat pada Agustus 1993. Generasi Y merupakan 

individu yang lahir pada tahun 1980-2000 (Meier, Austin dan Crocker, 2010). 

Generasi Y lahir di jaman perkembangan teknologi informasi dan dunia pendidikan 

yang sudah maju sehingga memiliki ciri-ciri yang berbeda dibandingkan generasi 

sebelumnya. Artikel yang dikeluarkan oleh Princetone White Paper (2012) 

mengatakan generasi Y memiliki empat mitos utama seperti tidak setia, malas 

bekerja, banyak menuntut dan manja. Munculnya pandangan Generasi Y tidak setia 

ditunjukkan melalui kejadian generasi Y yang senang berpindah-pindah pekerjaan. 

Survey The Boston Consulting Group di dalam artikel yang dipublikasikan oleh HC 

Magazine tahun 2013, melihat bahwa terdapat 60% karyawan lulusan baru yang 
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berpindah-pindah pekerjaan dalam tiga tahun pertama dan lebih dari sepertiganya 

berganti pekerjaan lebih dari sekali. Generasi Y ketika keluar dari pekerjaannya 

dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Kerugian yang dapat dilihat adalah 

perusahaan kehilangan produktivitas dan dalam merekrut dan mengembangkan 

Generasi Y memerlukan biaya yang lebih besar lagi (Huybers, 2011). Dari Koran 

Kompas tanggal 7 Februari 2016 menyatakan bahwa generasi Y suka berpindah 

kerja. Sebanyak 76,8% dari generasi Y dengan total lebih 90 ribu responden, 

ternyata memilih keluar kerja setelah bekerja satu tahun dan dua tahun 

(Fathoni,2016).  

Ada beberapa penelitian yang menunjukkan Generasi Y tidak betah dalam 

pekerjaannya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Citra Anisa Nanda pada tahun 

2017 di Rumah Sakit Swasta yang berada di Jawa Tengah yang mengungkapkan 

bahwa perawat-perawat apalagi perawat baru sering berhenti bekerja karena tuntutan 

dari pasien yang begitu tinggi terhadap kinerja sehingga mereka merasa kekurangan 

kepercayaan diri dan menyebabkan stres. Penelitian lainnya dilakukan oleh Icha 

Auliza tahun 2018 di salah satu BPR di Jawa Timur, dimana menunjukkan tingginya 

angka pengunduran diri karyawan yang masuk kategori usia Generasi Y. Alasan 

keluarnya karyawan rata-rata disebabkan oleh ketidakpuasan karyawan terhadap 

lingkungan kerja dan kompensasi yang diterima.  

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Suryadi pada tahun 2015 dengan 

judul jurnalnya Generasi Y, melakukan penelitian dengan sampel 176 karyawan 

yang bekerja. Penelitian tersebut menghasilkan beberapa karakteristik positif yang 
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dimiliki Generasi Y yaitu peduli teknologi baru, suka mencoba-coba, aktif, memiliki 

kreativitas tinggi, tidak takut dengan perubahan, memiliki ide-ide brilian, pintar dan 

handal. Penelitian Bambang Suryadi diperkuat oleh tokoh yang bernama Lyons 

dimana Lyons mencoba mengungkap karakteristik Generasi Y dalam kehidupan 

pekerjaan. Beliau mengatakan Generasi Y memiliki karakteristik yang berkomitmen 

terhadap perusahaan dimana pekerjaan merupakan salah satu prioritas, Generasi Y 

menyukai keterbukaan, transparasi, dan tantangan baru yang menantang mereka, 

diperkuat kembali (Indriyana,2018). 

Generasi Y saat bekerja di suatu perusahaan, rata-rata masa kerja umumnya 

hanya 3 tahun. Penelitian dilakukan pada tahun 2012 oleh Jeanne Meister terhadap 

1.339 karyawan yang terdiri dari 1.189 karyawan dan 150 manajer yang tergolong 

generasi Y menyatakan bahwa generasi ini akan bertahan di perusahaan kurang dari 

3 tahun. Pada tahun yang sama, Badan statistik tenaga kerja di Amerika Serikat 

mencatat karyawan yang berusia 25-34 tahun memiliki masa kerja rata-rata 2 tahun 

8 bulan (Bureau of Labour Statistic, 2012). Didukung dengan riset Xueming Luo, 

Vamsi K. Kanuri, dan Michelle Andrew pada tahun 2013 di dalam artikelnya 

terhadap 356 CEO di perusahaan menyatakan masa kerja yang optimal dalam 

meningkatkan dan menjalin hubungan antara karyawan, perusahaan dan konsumen 

adalah 4,8 tahun. Jika dilihat dari peraturan di Indonesia pasal 59 ayat 7, Undang-

Undang No 13/2003 mengenai perjanjian kerja yang berbunyi “Perjanjian kerja 

hanya dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahun, dapat diperpanjang kembali 1 (satu) 

tahun berikutnya, dan juga dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali dengan jangka 



` 

4 
 

waktu 2 (dua) tahun. Jadi kontrak maksimum harus 5 tahun. Jika, perusahaan 

menerapkan kontrak berkali-kali selama periode tersebut, maka pekerja kontrak 

dinyatakan menjadi pekerja tetap oleh hukum”.  

Fenomena yang terjadi antara beberapa penelitian yang dilakukan mengenai 

Generasi Y (dijelaskan di alinea ke-2 dan ke-3) yang menerangkan bahwa generasi 

Y yang lama bekerjanya pendek dijawab berbeda dengan keadaan karyawan 

generasi Y yang bekerja di BCA saat ini. Salah satu Bank terbesar no 2 di Indonesia 

adalah Bank Central Asia, atau biasa disingkat dengan kata BCA. Jika dilihat dan 

diamati, karyawan BCA yang berumur diantara 21-35 tahun yang tergolong generasi 

Y merupakan karyawan yang dibina dan dikembangkan potensi dan bakatnya oleh 

BCA. Generasi Y ini sangat menyukai pekerjaan mereka.  Karyawan yang bekerja 

di BCA, meskipun menurut Undang-Undang perjanjian kerja yang bisa 

diperpanjang kembali masa kontraknya, maka karyawan bisa diberhentikan atau 

diangkat menjadi karyawan tetap. Ketika proses tersebut, karyawan BCA sudah 

bekerja lebih dari 5 tahun. Meskipun karyawan sudah bekerja 5 tahun dengan 

metode kontrak, mereka tetap memilih bekerja di BCA. Tidak hanya mengenai 

loyalitas kerjanya saja tetapi lebih luas mencakup loyalitas karyawannya itu sendiri. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 

Studi Fenomenologi tentang Loyalitas Karyawan Generasi Y di BCA. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Fenomena Generasi Y saat ini terdapat beberapa yang meneliti, dimana hasil 

penelitian tersebut sebagian memiliki persepsi yang positif dan sebagian memiliki 

persepsi yang negatif. Dari hasil penelitian yang memiliki persepsi negatif mengenai 

Generasi Y dianggap Generasi Y merupakan generasi yang malas, suka berpindah 

pekerjaan, cepat bosan. Hal ini bertentangan dengan fenomena yang diteliti sehingga 

hal itu tertarik untuk diungkap bagaimana loyalitas karyawan Generasi Y dapat 

bertahan lama jika dilihat dari lama masa kerja mereka yang minimal 5 tahun? 

 

1.3. Fokus Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini maka fokus dari penelitian ini adalah ketika 

Karyawan Generasi Y yang bekerja di BCA puas bekerja di BCA maka Karyawan 

Generasi Y juga akan loyal terhadap BCA. Peneliti akan memfokuskan perhatiannya 

untuk mengungkap fenomena loyalitas karyawan generasi Y di BCA yang masa 

kerjanya lebih dari 5 tahun. Pengembangan dari fokus tersebut maka peneliti akan 

meneliti lebih lanjut mengenai apa yang membuat karyawan generasi Y dapat 

bertahan bekerja di BCA lebih dari 5 tahun.  

Peneliti juga akan memfokuskan perhatiannya pada bagaimana karyawan generasi 

Y di BCA dapat loyal terhadap BCA, dimana dapat diketahui ada beberapa 

penelitian yang mengungkapkan jika generasi Y merupakan generasi yang tidak 

setia dalam bekerja. Selain itu peneliti juga memfokuskan perhatiannya kepada 

mengapa karyawan generasi Y loyal terhadap BCA. 
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1.4. Manfaat Penelitian  

a. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperdalam 

pengetahuan bagi dunia pendidikan di bidang Manajemen Sumber Daya 

Manusia yang menyangkut Generasi Y saat ini.  

b. Manfaat praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak 

yang terkait dalam penelitian ini, di antaranya: 

1) Sebagai masukan bagi pihak BCA terutama bagian Human Resources 

Departement dalam mengevaluasi pengelolaan karyawan generasi Y. 

2) Agar dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu 

manajemen khususnya dalam mengembangkan sumber daya manusia 

generasi Y yang sekarang masih dominan di dalam perusahaan. 

3) Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara 

mengembangkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian 

dalam rangka menyelesaikan pendidikan serta memberikan pengetahuan 

kepada peniliti mengenai loyalitas karyawan generasi Y untuk penyelesaian 

tesis ini. 

4) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang 

akan mengambil tema yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda. 
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