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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Suatu perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya 

manusia. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh sumber daya yang 

dimiliki. Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan aset yang memiliki 

fungsi sebagai modal non material didalam perusahaan. Daya saing perusahaan 

dapat ditingkatkan ketika sumber daya manusia yang dimiliki memiliki kualitas 

yang tinggi. Maka dari itu sumber daya manusia perlu diberdayakan secara khusus 

dan tepat guna supaya tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas diperlukan adanya keseimbangan hidup 

contohnya promosi jabatan, kebutuhan SDM, kesehatan dan keselamatan kerja 

(K3) serta tanggung jawab karyawan yang diberikan perusahaan. Dengan 

demikian hal yang harus dilakukan perusahaan adalah melihat seberapa besar 

karyawan tersebut mampu terlibat dalam bekerja, salah satunya melalui employee 

engagement.  

Menurut Martin & Tulgan (dalam Budiati et al, 2018) di dalam dunia kerja 

terdapat empat generasi yang mengisi angkatan kerja sebagai berikut Silent 

Generation (lahir antara tahun 1925-1942), Baby Boomers (lahir antara tahun 

1946-1964), Generation X (lahir antara tahun 1965-1977), Millenials Generation 

(lahir antara tahun 1978-2000). Setiap generasi dilahirkan pada era yang berbeda 

sehingga masing-masing generasi memiliki sikap dan tujuan yang berbeda. Dalam 

penelitian ini akan berfokus pada generasi Baby Boomers, Generation X dan 

Millenials Generations. Di Indonesia generasi Baby Boomers, Generation X dan 

Millenials Generations merupakan generasi yang cukup memenuhi pasar dunia 

kerja. Karakteristik unik dan perspektif baru didalam dunia kerja dibawa oleh 

Generation X dan Millenials Generations. Secara tidak langsung karakteristik 
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yang dimiliki oleh setiap generasi akan mempengaruhi employee engagement di 

tempat kerja. Dengan adanya employee engagement maka karyawan akan 

menampilkan sikap positif ditempat kerja seperti memiliki ikatan yang kuat antara 

emosi dan kognitif terhadap perusahaan, memiliki komitmen untuk melaksanakan 

pekerjaan secara berkualitas dan peduli terhadap keberlangsungan perusahaan. 

Employee engagement adalah komitmen karyawan secara emosional pada 

perusahaan. Komitmen artinya karyawan benar-benar peduli tentang pekerjaan 

mereka dan keberlangsungan perusahaan kedepan. Karyawan bekerja tidak hanya 

untuk gaji atau promosi jabatan, tetapi bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan 

(Kruse dalam Muliawan et al, 2017). 

Employee engagement dipengaruhi oleh dua hal, yaitu modal psikologis 

(psychological capital) dan modal JD-R (job demand-resources). Modal 

psikologis terdiri dari rasa percaya diri, memiliki harapan megenai masa depan, 

dan selalu optimis. Sedangkan modal JD-R meliputi lingkungan kerja, gaji, 

dukungan dari rekan kerja dan pimpinan serta peluang untuk berkarir (Schaufeli 

& Bakker dalam Aisyah, 2014). Dengan demikian employee engagement terjadi 

ketika karyawan memiliki sikap positif terhadap pekerjaannya serta adanya 

dukungan dari lingkungan kerja. 

Menurut Shieman (dalam Haqqy & Susanty, 2018) employee engagement 

adalah pernyataan komitmen emosional dan intelektual terhadap perusahaan atau 

kelompok karyawan yang menghasilkan perilaku yang akan memenuhi janji-janji 

perusahaan kepada pelanggan. Pemenuhan janji-janji perusahaan kepada 

pelanggan dilakukan oleh karyawan yang mampu memberikan komitmen untuk 

mewujudkan tujuan perusahaan. Sikap positif karyawan berupa komitmen 

merupakan wujud dari employee engagement.  

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan. Alasan peneliti tertarik untuk 

mengidentifikasi employee engagement karena employee engagement berperan 

penting dalam kemajuan perusahaan, jika karyawan memiliki employee 
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engagement yang tinggi maka karyawan akan memiliki sikap positif terhadap 

pekerjaannya dan akan bekerja dengan baik. Berdasarkan uraian tersebut maka 

penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “Identifikasi 

Employee Engagement Karyawan Lintas Generasi PT Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Brigjend Sudiarto”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana tipe/kategori employee engagement karyawan lintas generasi 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto  

2. Bagaimana tingkat tinggi/rendahnya upaya yang dilakukan karyawan 

lintas generasi untuk meningkatkan/mempertahankan employee 

engagement  

3. Bagaimana tingkat tinggi/rendahnya upaya yang dilakukan perusahaan 

untuk meningkatkan/mempertahankan employee engagement pada 

karyawan lintas generasi 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian : 

1. Mengetahui tipe/kategori employee engagement karyawan lintas generasi 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto. 

2. Mengetahui tingkat tinggi/rendahnya upaya yang dilakukan karyawan 

lintas generasi untuk meningkatkan/mempertahankan employee 

engagement. 

3. Mengetahui tingkat tinggi/rendahnya upaya yang dilakukan perusahaan 

untuk meningkatkan/mempertahankan employee engagement pada 

karyawan lintas generasi. 
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Manfaat Penelitian : 

1. Bagi Akademisi. Penelitian ini dapat dijadikan sumber pengetahuan dan 

wawasan mengenai tipe/kategori employee engagement serta tinggi 

rendahnya upaya karyawan lintas generasi dan perusahaan untuk 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement. Penelitian ini juga 

dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian dengan topik yang 

sejenis. 

2. Bagi Praktisi. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam mengelola employee engagement pada karyawan lintas generasi. 
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