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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto adalah 

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan yang merupakan 

salah satu kantor cabang Bank Rakyat Indonesia yang ada di Kota Semarang. 

Berdiri pada tanggal 16 Desember 2009 di Jalan Brigjend Sudiarto Km 11, No 

99, Penggaron Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. 

Saat ini karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend 

Sudiarto berjumlah 63 orang.  PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Brigjend Sudiarto memiliki beberapa kegiatan usaha seperti usaha pinjaman, 

usaha simpanan, kredit dan usaha lain yang menyangkut jasa perbankan. 

Berawal dari visi perusahaan yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang 

selalu mengutamakan kepuasan nasabah, serta misi perusahaan yang ingin 

memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder). Stakeholder yang dimaksud terdiri dari 

pemegang saham, karyawan, nasabah, pemerintah dan masyarakat sekitar. PT 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Brigjend Sudiarto memiliki 7 unit kantor 

cabang pembantu yaitu BRI Unit Sendangmulyo, BRI Unit Pedurungan, BRI 

Unit Tlogosari, BRI Unit Penggaron, BRI Unit Bandungrejo, BRI Unit 

Mranggen dan BRI Unit Karangawen. 
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Gambar 4.1 Stuktur Organisasi Perusahaan 

Sumber : Data primer 2019 
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     Gambaran Responden 

Responden dalam penelitian ini sejumlah sampel yang telah ditentukan 

yaitu sebesar 53 karyawan lintas generasi PT Bank Rakyat Indonesia Kantor 

Cabang Brigjend Sudiarto. Berikut gambaran responden dikelompokkan 

berdasarkan jenis kelamin, status, masa kerja dan pendidikan. 

4.1.1 Responden Berdasarkan Usia dan Generasi 

 

Tabel 4.1 

Responden Berdasarkan Generasi  

Generasi Jumlah (Orang) % 

Milenial 44 83,01 

X 7 13,30 

Baby Boomers 2 3,77 

Jumlah 53 100 

    Sumber : Data primer 2019 

 Tabel 4.1 menunjukkan bahwa responden terbanyak berada pada generasi 

milenial sebanyak 44 orang dengan persentase sebesar 83,01%. Hal ini 

menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan generasi pada PT Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto yang dipenuhi oleh karyawan 

generasi milenial yang diharapkan lebih produktif daripada generasi yang 

sebelumnya yaitu generasi X dan baby boomers. Berdasarkan wawancara 

dengan Pimpinan Cabang, jumlah karyawan generasi X dan baby boomers 

yang sedikit disebabkan karena karyawan telah memasuki usia pensiun yaitu 

55 tahun dan karyawan yang memutuskan untuk pensiun dini. 
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       4.1.2  Responden Berdasarkan Generasi, Jenis Kelamin dan Status 

Tabel 4.2 

Responden Berdasarkan Generasi, Jenis Kelamin dan Status 

Status Generasi & Jenis Kelamin  

 

Jumlah 

 

 

% 
Baby Boomers X Generation Millenial Generation 

L % P % L % P % L % P % 

Menikah 1 1,88 1 1,88 4 7,54 3 5,66 16 30,18 15 28,30 40 75,47 

Belum 

Menikah 

- - - - - - - - 8 15,09 5 9,43 13 24.52 

Total 1 1,88 1 1,88 4 7,54 3 5,66 24 45,27 20 37.73 53 100 

    Sumber : Data primer 2019 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ada karyawan yang sudah 

menikah dan belum menikah. Karyawan generasi baby boomers yang berjenis 

kelamin laki-laki dan perempuan masing-masing sudah menikah dengan 

perolehan skor total sebesar 3,76%, sedangankan untuk karyawan generasi X 

yang berjenis kelamin laki-laki yang sudah menikah sebanyak 4 orang dan 

karyawan berjenis kelamin perempuan yang sudah menikah sebanyak 3 orang. 

Karyawan generasi milenial yang berjenis kelamin laki-laki yang sudah 

menikah sebanyak 16 orang dan yang belum menikah sebanyak 8 orang, 

kemudian untuk karyawan berjenis kelamin perempuan yang sudah menikah 

sebanyak 15 orang dan yang belum menikah sebanyak 5 orang. Dari data 

primer tersebut dapat disimpulkan bahwa karyawan PT Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Brigjend Sudiarto yang sudah menikah paling banyak berada 

pada generasi milenial sebanyak 31 orang dengan persentase 58,48% dan 

karyawan generasi milenial yang belum menikah sebanyak 13 orang dengan 

persentase 24,52%. Karyawan yang sudah menikah dan belum menikah 

memiliki kebutuhan hidup, terutama untuk karyawan yang sudah menikah 
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memiliki tanggungan hidup yang lebih besar. Karyawan yang engaged dengan 

perusahaan tentunya akan tetap loyal dengan perusahaan sehingga karyawan 

yang engaged tersebut mendapatkan kompensasi yang dapat digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup. 

 

4.1.3 Responden Berdasarkan Generasi dan Lama Kerja 

Tabel 4.3  

Responden Berdasarkan Generasi dan Lama Kerja 

Masa 

Kerja 

(Tahun) 

Generasi  

Jumlah 

 

% Millenial 

(orang) 

% X 

(orang) 

% Baby 

Bommers 

(orang) 

% 

2 – 9  34  64,15  - - - - 34 64,15 

10 – 17 10  18,86  - - - - 10 18,86 

18 – 25 -  4  7,54 - - 4 7,57 

26 – 30  -  3  5,66  2  3,77  5 9,43 

Total 44  83.01 7  13,20  2  3,77  53 100 

  Sumber : Data primer 2019 

    Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden terbanyak memiliki 

masa kerja selama 2-9 tahun yaitu sebanyak 34 orang dengan persentase sebesar 

64,51 %. Berdasarkan wawancara dengan Pimpinan Cabang, Hal ini disebabkan 

karena karyawan PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto 

mayoritas adalah karyawan generasi milenial yang baru memasuki dunia kerja 

sekitar 2 sampai 5 tahun yang lalu. PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang 

Brigjend Sudiarto juga memiliki karyawan yang telah bekerja pada perusahaan 

lebih dari 26 tahun yaitu sebanyak 5 orang yang terdiri dari generasi X dan baby 

boomers . 
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4.1.4 Responden Berdasarkan Generasi dan Tingkat Pendidikan 

Tabel 4.4  

Responden Berdasarkan Generasi dan Tingkat Pendidikan 

Tingkat 

Pendidikan 

Generasi  

Jumlah 

 

% Millenial % X % Baby 

Boomers 

% 

SLTA 1 1,88  - - - - 1 1,88 

Diploma 5 9,43  - - - - 5 9,43 

Sarjana 38 71,69  7 13,20  2 3,77  47 88,67 

Total 44 83,01  7 13,20  2 3,77  53 100 

Sumber : Data primer 2019 

Berdasarkan Tabel  4.4 didapatkan informasi bahwa tingkat pendidikan 

terakhir responden terbanyak pada tingkat sarjana yaitu sebanyak 47 orang yang 

terdiri dari generasi milenial sebanyak 38 orang, generasi X sejumlah 7 orang dan 

generasi baby boomers sejumlah 2 orang. Terbanyak kedua yakni diploma 

sebanyak 5 orang generasi milenial, kemudian tingkat pendidikan SMA sebanyak 

1 orang generasi milenial. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pekerjaan karyawan 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto memerlukan tingkat 

pendidikan yang beragam. 

4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Identifikasi employee engagement karyawan lintas generasi PT Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto dapat dilihat melalui 

tipe/kategori employee engagement karyawan lintas generasi, tingkat 

tinggi/rendahnya upaya karyawan lintas generasi untuk 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement dan tingkat 

tinggi/rendahnya upaya perusahaan untuk mempertahankan/meningkatkan 

employee engagement karyawan lintas generasi. 
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4.2.1 Tipe employee engagement karyawan lintas generasi PT Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto 

Employee engagement adalah sebuah komitmen emosional karyawan pada 

organisasi dan tujuannya. Komitmen emosional artinya kepedulian karyawan 

secara sungguh-sungguh tentang pekerjaan mereka. Karyawan bekerja untuk 

tujuan organisasi, bukan hanya bekerja untuk gaji/promosi jabatan (Kruse, 

2012). Employee engagement dibagi menjadi 3 kategori/tipe yaitu engaged, 

not engaged dan actively disengaged (Gallup). Ada 12 item pernyataan untuk 

mengukur kategori/tipe karyawan lintas generasi yang terdiri dari generasi 

baby boomers, X generation dan millenials generation karyawan PT Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto. Tabel berikut 

merupakan hasil persepsi responden: 

Tabel 4.5 

Tipe employee engagement karyawan lintas generasi PT Bank Rakyat 

Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto 

No Pernyataan Baby  

 Boomers 

X  

Generation 

Millenials  

Generation 

Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori 

1 Saya mengetahui 

apa yang 

diharapkan dari 

pekerjaan 

4.5 

 

Engaged 4.28 

 

Engaged 4.34 

 

Engaged 

2 Saya memiliki 

peralatan & 

materi yang 

dibutuhkan untuk 

mengerjakan 

pekerjaan dengan 

baik 

4.5 

 

Engaged 4 

 

Engaged 4.31 

 

Engaged 

3 Saya memiliki 

kesempatan 

dalam bekerja 

untuk 

mengerjakan 

pekerjaan secara 

baik 

5 

 

Engaged 4.14 

 

Engaged 4.31 

 

Engaged 



38 
 

Sumber :Data primer diolah 2019 

No Pernyataan Baby  

Boomers 

X 

Generation 

Millenials 

Generation 

Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori 

4 Saya menerima 

penghargaan atau 

pujian karena 

telah melakukan 

pekerjaan dengan 

baik 

4.5 Engaged 3.85 Engaged 4.04 Engaged 

5 Pimpinan dan 

rekan kerja peduli 

kepada saya 

4.5 

 

Engaged 4.42 

 

Engaged 4.36 

 

Engaged 

6 Orang-orang 

dalam lingkungan 

kerja mendukung 

saya untuk terus 

berkembang 

4.5 

 

Engaged 4.14 

 

Engaged 4.5 

 

Engaged 

7 Pendapat saya 

didengar dalam 

lingkungan kerja 

4.5 

 

Engaged 4 

 

Engaged 4.20 Engaged 

8 Perusahaan 

memiliki misi dan 

tujuan yang 

membuat 

pekerjaan 

menjadi penting 

4.5 

 

Engaged 4.28 

 

Engaged 4.34 

 

Engaged 

9 Saya memiliki 

komitmen untuk 

melakukan 

pekerjaan secara 

berkualitas 

4.5 

 

Engaged 4.28 

 

Engaged 4.29 

 

Engaged 

10 Saya memiliki 

teman baik di 

lingkungan kerja 

4.5 

 

Engaged 4.28 

 

Engaged 4.52 

 

Engaged 

11 Rekan kerja 

menanyakan / 

membicarakan 

tentang 

perkembangan 

diri saya 

4.5 

 

Engaged 4 

 

Engaged 4.15 

 

Engaged 

12 Saya memiliki 

keuntungan untuk 

belajar & tumbuh 

dalam lingkungan 

kerja 

5 

 

Engaged 5 

 

Engaged 4.18 

 

Engaged 

Total 4.58 Engaged 4.2 Engaged 4.29 Engaged 
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Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa secara keseluruhan, karyawan 

lintas generasi yang terdiri dari generasi baby boomers, X generation dan 

millenials generation termasuk kedalam kategori engaged artinya responden 

bekerja dengan passion mereka dan merasakan sebuah hubungan yang kuat 

dengan perusahaan. Karyawan generasi baby boomers termasuk kedalam 

kategori engaged dengan perolehan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.58, hal 

tersebut sejalan dengan ciri-ciri generasi baby boomers yaitu idealis, pekerja 

keras, kompetitif untuk melakukan perubahan, menginginkan penghargaan 

secara personal dan percaya pada perkembangan diri sendiri (Lancaster & 

Stilman dalam Putra 2016). Kemudian karyawan generasi milenial dengan 

nilai rata-rata sebesar 4.29 dan karyawan generasi X dengan nilai rata-rata 4.2.  

Pernyataan pertama yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

mengetahui apa yang diharapkan dari pekerjaan secara keseluruhan termasuk 

kedalam kategori engaged. Karyawan generasi baby boomers termasuk 

kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.5, 

kemudian karyawan generasi milenial termasuk kedalam kategori engaged 

dengan nilai rata-rata sebesar 4.34, karyawan generasi X memiliki kategori 

engaged dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4.28.  Pada pernyataan 

pertama ini secara keseluruhan karyawan lintas generasi termasuk kedalam 

kategori engaged karena berdasarkan hasil wawancara (lampiran halaman X), 

responden telah mengetahui harapan dari pekerjaan yang mereka lakukan 

yaitu menyelesaikan pekerjaan sesuai deskripsi pekerjaan masing-masing 

secara tuntas dan mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan, 

mendapatkan gaji sesuai dengan profesionalitas masing-masing karyawan dan 

kebersamaan dengan rekan kerja. 

Pernyataan ke 2 yang menyatakan karyawan lintas generasi memiliki 

peralatan & materi yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan dengan 

baik termasuk kedalam kategori engaged. Karyawan generasi baby boomers 

termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata tertinggi yakni 

sebesar 4.5, kemudian karyawan generasi milenial termasuk kedalam kategori 
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engaged dengan nilai rata-rata sebesar 4.31. Karyawan generasi X termasuk 

kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4. Pada 

pernyataan ke 2 ini karyawan lintas generasi secara keseluruhan termasuk 

kedalam kategori engaged karena berdasarkan hasil wawancara (lampiran 

halaman X),  masing-masing responden memiliki peralatan & materi yang 

digunakan untuk menunjang mereka dalam bekerja contohnya kendaraan 

pribadi sebagai mobilitas mereka dalam bekerja, alat tulis kantor dan buku-

buku sebagai sumber pengetahuan dan penunjang dalam bekerja, smartphone, 

untuk wifi serta laptop/komputer telah difasilitasi oleh perusahaan. Namun 

khusus untuk karyawan lapangan yaitu Account Officer mendapatkan fasilitas 

penunjang dari perusahaan berupa uang bensin dan kendaraan roda dua. 

Pernyataan ke 3 yang menyatakan karyawan lintas generasi memiliki 

kesempatan dalam bekerja untuk mendapatkan pekerjaan secara baik secara 

keseluruhan termasuk kedalam kategori engaged. Karyawan generasi baby 

boomers termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata tertinggi 

sebesar 5, kemudian generasi milenial termasuk kedalam kategori engaged 

dengan nilai rata-rata 4.31. Karyawan generasi X termasuk kedalam kategori 

engaged dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4.14. Pada pernyataan ke 3 ini 

karyawan lintas generasi secara keseluruhan termasuk kedalam kategori 

engaged karena berdasarkan hasil wawancara (lampiran halaman X), 

responden memiliki berbagai kesempatan untuk melakukan pekerjaan dengan 

baik karena sebelum responden terjun langsung untuk bekerja, responden 

sudah diberikan pelatihan/training sehingga responden dapat melakukan 

pekerjaan dengan baik, selain itu responden juga diberikan kesempatan 

mengikuti test kenaikan jabatan. Kemudian responden didukung dengan 

adanya alat-alat kerja dan didukung aplikasi monitoring sehingga 

memudahkan responden dalam bekerja. 

Pernyataan ke 4 yang menyatakan karyawan lintas generasi menerima 

penghargaan atau pujian karena telah melakukan pekerjaan termasuk kedalam 

kategori engaged. Karyawan generasi baby boomers termasuk kedalam 



41 
 

 

kategori engaged dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.5, kemudian 

generasi milenial termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata- rata 

sebesar 4.04. Karyawan generasi X termasuk kedalam kategori engaged 

dengan nilai rata-rata terendah sebesar 3.85. Pada pernyataan ke 4 ini secara 

keseluruhan karyawan lintas generasi termasuk kedalam kategori engaged 

karena berdasarkan hasil wawancara (lampiran halaman X), responden merasa 

senang dihargai oleh pimpinan dan rekan kerja. Pimpinan dan rekan kerja 

memberikan ucapan terimakasih kepada karyawan yang mampu 

mencapai/melebihi target perusahaan dan biasanya karyawan yang berpestasi 

akan dipromosikan oleh atasan. Bagi karyawan yang berprestasi akan 

mendapatkan bonus tunjangan akhir tahun.  

Pernyataan ke 5 yang menyatakan pimpinan dan rekan kerja peduli kepada 

karyawan lintas generasi termasuk kedalam kategori engaged. Karyawan 

generasi baby boomers termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata-

rata tertinggi yakni sebesar 4.5, kemudian karyawan generasi X termasuk 

kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata sebesar 4.42. Karyawan 

generasi milenial termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata 

terendah sebesar 4.36. Pada pernyataan ke 5 ini karyawan lintas generasi 

secara keseluruhan termasuk kedalam kategori engaged karena berdasarkan 

hasil wawancara (lampiran halaman X), apabila responden mengalami 

masalah atau kesulitan dalam bekerja, rekan kerja dan pimpinan bersedia 

membantu dan memberikan masukkan. Selain itu, pimpinan dan karyawan 

saling menyapa satu sama lain, saling berkomunikasi, saling berdiskusi baik 

dalam hal pekerjaan, lingkungan, keluarga. 

Pernyataan ke 6 yang menyatakan orang-orang dalam lingkungan kerja 

mendukung karyawan untuk terus berkembang termasuk kedalam kategori 

engaged. Karyawan generasi baby boomers dan milenial termasuk kedalam 

kategori engaged dengan nilai rata-rata 4.5. Kemudian karyawan generasi X 

termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata sebesar 4.14. Pada 

pernyataan ke 6 ini karyawan lintas generasi secara keseluruhan termasuk 
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kedalam kategori engaged karena berdasarkan hasil wawancara (lampiran 

halaman X), rekan kerja selalu memberikan dukungan dan semangat, apabila 

akan mengikuti test kenaikan jabatan rekan kerja membantu memberikan kisi 

kisi untuk belajar, saling mengingatkan satu sama lain dan saling 

menginformasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan bisnis BRI. 

Pernyataan ke 7 yang menyatakan pendapat karyawan didengar dalam 

lingkungan kerja termasuk kedalam kategori engaged. Karyawan generasi 

baby boomers termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata 

tertinggi sebesar 4.5, kemudian karyawan generasi milenial termasuk kedalam 

kategori engaged dengan nilai rata-rata sebesar 4.20. Karyawan generasi X 

termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4. 

Pada pernyataan ke 7 ini karyawan lintas generasi secara keseluruhan 

termasuk kedalam kategori engaged karena berdasarkan hasil wawancara 

(lampiran halaman Y), rekan kerja dan atasan mampu mendengarkan berbagai 

pendapat dari responden, bahkan saling memberikan masukan dan solusi satu 

sama lain. Penyampaian pendapat biasanya dilakukan ketika briefing morning 

dan rapat. Pendapat yang disampaikan biasanya menyangkut masalah SDM, 

bisnis BRI dan kesejahteraan. 

Pernyataan ke 8 yang menaytakan perusahaan memiliki misi dan tujuan 

yang membuat pekerjaan menjadi penting termasuk kedalam kategori 

engaged. Karyawan generasi baby boomers termasuk kedalam kategori 

engaged dengan nilai rata-rata tertinggi yakni sebesar 4.5. Kemudian 

karyawan generasi milenial termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai 

rata-rata sebesar 4.34. Karyawan generasi X termasuk kedalam kategori 

engaged dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4.28. Pada pernyataan ke 8 ini 

karyawan lintas generasi secara keseluruhan termasuk kedalam kategori 

engaged karena berdasarkan hasil wawancara (lampiran halaman Y), dengan 

adanya misi perusahaan yaitu memberikan keuntungan dan manfaat yang 

optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dan tujuan 

perusahaan yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang selalu 
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mengutamakan kepuasan nasabah, sehingga responden harus bekerja secara 

efektif dan produktif. 

Pernyataan ke 9 yang menyatakan karyawan lintas generasi memiliki 

komitmen untuk melakukan pekerjaan secara berkualitas termasuk kedalam 

kategori engaged. Karyawan generasi baby boomers termasuk kedalam 

kategori engaged dengan nilai rata-rata tertinggi sebesar 4.5, kemudian 

karyawan generasi milenial termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai 

rata-rata sebesar 4.29. Karyawan generasi X termasuk kedalam kategori 

engaged dengan nilai rata-rata sebesar 4.28. Pada pernyataan ke 9 ini 

karyawan lintas generasi secara keseluruhan termasuk kedalam kategori 

engaged karena berdasarkan hasil wawancara (lampiran halaman Y), 

responden memiliki komitmen dari diri sendiri untuk selalu bekerja dengan 

baik, memberikan kemampuan yang optimal ketika bekerja sehingga mampu 

mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan, semua pekerjaan dilakukan 

dengan tulus, memantau proses & hasil, selalu mengadakan evaluasi. 

Pernyataan ke 10 yang menyatakan karyawan memiliki teman baik di 

lingkungan kerja termasuk kedalam kategori engaged. Karyawan generasi 

milenial termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata tertinggi 

sebesar 4.52, kemudian generasi baby boomers termasuk kedalam kategori 

engaged dengan nilai rata-rata sebesar 4.5. Karyawan generasi X termasuk 

kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4. Pada 

pernyataan ke 10 ini karyawan lintas generasi secara keseluruhan termasuk 

kedalam kategori engaged karena berdasarkan hasil wawancara (lampiran 

halaman Y), responden memiliki teman baik di lingkungan kerja yang sangat 

bersahabat, saling membantu jika kesulitan, dan saling memberikan semangat, 

memecahkan masalah bersama dan saling berbagi kegembiraan. 

Pernyataan ke 11 yang menyatakan rekan kerja 

menanyakan/membicarakan tentang perkembangan diri karyawan termasuk 

kedalam kategori engaged. Karyawan generasi baby boomers termasuk 
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kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata tertinggi yakni sebesar 4.5. 

Kemudian karyawan generasi milenial termasuk kedalam kategori engaged 

dengan nilai rata-rata sebesar 4.15. Karyawan generasi X termasuk kedalam 

kategori engaged dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4. Pada pernyataan ke 

11 ini karyawan lintas generasi secara keseluruhan termasuk kedalam kategori 

engaged karena berdasarkan hasil wawancara (lampiran halaman Y), sesama 

rekan kerja sering menanyakan/membicarakan mengenai hasil pekerjaan, 

membicarakan mengenai masa depan contohnya jika pensiun apa yang perlu 

dipersiapkan, menanyakan tentang kesehatan dan membicarakan tentang 

keluarga. 

Pernyataan ke 12 yang menyatakan karyawan memiliki keuntungan untuk 

belajar & tumbuh dalam lingkungan kerja termasuk kedalam kategori 

engaged. Karyawan generasi baby boomers dan generasi X termasuk kedalam 

kategori engaged dengan nilai rata-rata sebesar 5, kemudian karyawan 

generasi milenial termasuk kedalam kategori engaged dengan nilai rata-rata 

sebesar 4.18. Pada pernyataan ke 12 ini karyawan lintas generasi secara 

keseluruhan termasuk kedalam kategori engaged karena berdasarkan hasil 

wawancara (lampiran halaman Y), responden memiliki kesempatan berkarir 

yang lebih tinggi, mendapatkan kesempatan untuk terus belajar, mengasah 

kemampuan, menambah pengalaman melalui berbagai kegiatan yang 

diberikan oleh perusahaan.  

 

4.3.2 Upaya karyawan lintas generasi untuk mempertahankan / 

meningkatkan employee engagement 

Upaya karyawan adalah tindakan yang dilakukan oleh karyawan lintas 

generasi untuk memberikan kemampuan yang optimal ketika bekerja. Ada 12 

item pernyataan untuk mengukur upaya karyawan lintas generasi untuk 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement. Tabel berikut 

merupakan hasil persepsi responden. 
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Tabel 4.6 

Upaya karyawan lintas generasi untuk mempertahankan/meningkatkan 

employee engagement 

 

 

 

No Pernyataan 

 

Baby  

 Boomers 

X  

Generation 

Millenials  

Generation 

Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori 

1. Saya bertanya 

kepada rekan 

kerja dan 

pimpinan apabila 

belum paham 

mengenai 

pekerjaan saya 

sebagai upaya 

untuk 

meningkatkan 

keterikatan 

karyawan 

5 Tinggi 4.14 Tinggi 4.36 Tinggi 

2. Saya membeli 

kendaraan 

bermotor, alat 

tulis kantor & 

buku-buku 

sebagai media 

penunjang & 

informasi dalam 

bekerja sebagai 

upaya untuk 

meningkatkan 

keterikatan 

karyawan 

4.5 Tinggi 3.71 Tinggi 3.93 Tinggi 

3. Saya memiliki 

kesempatan 

dalam bekerja 

untuk 

mengerjakan 

pekerjaan secara 

baik 

4.5 Tinggi 4.14 Tinggi 4.27 Tinggi 
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No Pernyataan 

 

Baby  

 Boomers 

X  

Generation 

Millenials  

Generation 

Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori 

4. Saya menerima 

penghargaan 

atau pujian 

karena telah 

melakukan 

pekerjaan 

dengan baik 

4.5 Tinggi 4.28 Tinggi 4.18 Tinggi 

5. Pimpinan dan 

rekan kerja 

peduli kepada 

saya 

5 Tinggi 4.42 Tinggi 4.22 Tinggi 

6. Orang-orang 

dalam 

lingkungan 

kerja 

mendukung 

saya untuk terus 

berkembang 

4.5 Tinggi 4.28 Tinggi 4.40 Tinggi 

7. Pendapat saya 

didengar dalam 

lingkungan 

kerja 

4.5 Tinggi 4 Tinggi 4.20 Tinggi 

8. Saya 

menjalankan 

misi dan tujuan 

perusahaan 

yaitu 

produktivitas 

dan efektivitas 

sebagai upaya 

untuk 

meningkatkan 

keterikatan 

karyawan  

4.5 Tinggi 4.28 Tinggi 4.20 Tinggi 
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No Pernyataan 

 

Baby  

 Boomers 

X  

Generation 

Millenials  

Generation 

Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori Rata-rata Kategori 

9. Saya memiliki 

niat dan 

semangat untuk 

melakukan 

pekerjaan 

dengan baik 

sebagai upaya 

untuk 

meningkatkan 

keterikatan 

karyawan 

5 Tinggi 4.42 Tinggi 4.36 Tinggi 

10. Saya pandai 

bersosialisasi 

dengan teman-

teman di 

lingkungan 

kerja sebagai 

upaya untuk 

meningkatkan 

keterikatan 

karyawan 

4.5 Tinggi 4.14 Tinggi 4.20 Tinggi 

11. Saya berbagi 

dengan rekan 

kerja mengenai 

kesulitan dan 

kemudahan 

ketika 

melakukan 

pekerjaan 

sebagai upaya 

untuk 

meningkatkan 

keterikatan 

karyawan 

5 Tinggi 4.28 Tinggi 4.20 Tinggi 
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Sumber : Data primer diolah 2019 

Berdasarkan tabel 4.3.2 menyatakan bahwa karyawan lintas generasi yang 

terdiri dari karyawan generasi baby boomers, generasi X dan milenial telah 

melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan/mempertahankan employee 

engagement, dapat dilihat dari nilai rata-rata secara keseluruhan upaya yang 

dilakukan karyawan lintas generasi untuk mempertahankan/meningkatkan 

employee engagement termasuk kedalam kategori tinggi, dengan perolehan nilai 

rata-rata tertinggi untuk karyawan generasi baby boomers sebesar 4.25, kemudian 

karyawan generasi milenial dengan nilai rata-rata sebesar 4.22, karyawan generasi 

X memiliki nilai rata-rata sebesar 4.19. 

Pernyataan pertama yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

bertanya kepada rekan kerja dan pimpinan apabila belum paham mengenai 

pekerjaan. Pada pernyataan ini karyawan generasi baby boomers termasuk 

kedalam kategori tertinggi dalam upaya untuk meningkatkan/mempertahankan 

employee engagement dengan nilai rata-rata sebesar 5, kemudian upaya karyawan 

generasi milenial termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 

4.36. Upaya karyawan generasi X termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai 

rata-rata terendah sebesar 4.14. 

Pernyataan ke 2 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

membeli kendaraan bermotor, alat tulis kantor & buku-buku sebagai media 

No Pernyataan 

 

Baby  

 Boomers 

X  

Generation 

Millenials  

Generation 

Kategori Rata rata Kategori Rata rata Kategori Rata rata 

12. Saya bersedia 

menerima 

segala tantangan 

sebagai upaya 

untuk 

meningkatkan 

keterikatan 

karyawan 

4.5 Tinggi 4.28 Tinggi 4.22 Tinggi 

Total 4.25 Tinggi 4.19 Tinggi 4.22 Tinggi 
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penunjang & informasi dalam bekerja. Pada pernyataan ini karyawan generasi 

milenial termasuk kedalam kategori tertinggi dalam upaya untuk 

meningkatkan/mempertahankan employee engagement dengan nilai rata-rata 

sebesar 3.93, kemudian upaya karyawan generasi baby boomers termasuk 

kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.5. Upaya karyawan 

generasi X termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata terendah 

sebesar 3.71. 

Pernyataan ke 3 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

memiliki rasa antusias yang tinggi ketika bekerja. Pada pernyataan ini karyawan 

generasi baby boomers termasuk kedalam kategori tertinggi dalam upaya untuk 

meningkatkan/mempertahankan employee engagement dengan nilai rata-rata 

sebesar 4.5, kemudian upaya karyawan generasi milenial termasuk kedalam 

kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.27. Upaya karyawan generasi X 

termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4.14. 

Pernyataan ke 4 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

memberikan prestasi kerja yang terbaik. Pada pernyataan ini karyawan generasi 

baby boomers termasuk kedalam kategori tertinggi dalam upaya untuk 

meningkatkan/mempertahankan employee engagement dengan nilai rata-rata 

sebesar 4.5, kemudian upaya karyawan generasi X termasuk kedalam kategori 

tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.28. Upaya karyawan generasi milenial 

termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4.18. 

Pernyataan ke 5 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

menunjukkan kemampuan yang terbaik ketika bekerja. Pada pernyataan ini 

karyawan generasi baby boomers termasuk kedalam kategori tertinggi dalam 

upaya untuk meningkatkan/mempertahankan employee engagement dengan nilai 

rata-rata sebesar 5, kemudian upaya karyawan generasi X termasuk kedalam 

kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.42. Upaya karyawan generasi 

milenial termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata terendah sebesar 

4.22. 
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Pernyataan ke 6 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

memberikan support / dukungan dengan sesama rekan kerja. Pada pernyataan ini 

karyawan generasi baby boomers termasuk kedalam kategori tertinggi dalam 

upaya untuk meningkatkan/mempertahankan employee engagement dengan nilai 

rata-rata sebesar 4.5, kemudian upaya karyawan generasi milenial termasuk 

kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.40. Upaya karyawan 

generasi X termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata terendah 

sebesar 4.28. 

Pernyataan ke 7 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi berani 

mengutarakan ide dan pendapat di lingkungan kerja. Pada pernyataan ini 

karyawan generasi baby boomers termasuk kedalam kategori tertinggi dalam 

upaya untuk meningkatkan/mempertahankan employee engagement dengan nilai 

rata-rata sebesar 4.5, kemudian upaya karyawan generasi milenial termasuk 

kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.20. Upaya karyawan 

generasi X termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata terendah 

sebesar 4. 

Pernyataan ke 8 yang menyatakan bahwa menjalankan misi dan tujuan 

perusahaan yaitu produktivitas dan efektivitas. Pada pernyataan ini karyawan 

generasi baby boomers termasuk kedalam kategori tertinggi dalam upaya untuk 

meningkatkan/mempertahankan employee engagement dengan nilai rata-rata 

sebesar 4.5, kemudian upaya karyawan generasi X termasuk kedalam kategori 

tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.28. Upaya karyawan generasi milenial 

termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4.20. 

Pernyataan ke 9 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

memiliki niat dan semangat untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Pada 

pernyataan ini karyawan generasi baby boomers termasuk kedalam kategori 

tertinggi dalam upaya untuk meningkatkan/mempertahankan employee 

engagement dengan nilai rata-rata sebesar 5, kemudian upaya karyawan generasi 

X termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.42. Upaya 
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karyawan generasi milenial termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-

rata terendah sebesar 4.36. 

Pernyataan ke 10 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

pandai bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan kerja. Pada pernyataan 

ini karyawan generasi baby boomers termasuk kedalam kategori tertinggi dalam 

upaya untuk meningkatkan/mempertahankan employee engagement dengan nilai 

rata-rata sebesar 4.5, kemudian upaya karyawan generasi milenial termasuk 

kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.20. Upaya karyawan 

generasi X termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata terendah 

sebesar 4.14. 

Pernyataan ke 11 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

berbagi dengan rekan kerja mengenai kesulitan dan kemudahan ketika melakukan 

pekerjaan. Pada pernyataan ini karyawan generasi baby boomers termasuk 

kedalam kategori tertinggi dalam upaya untuk meningkatkan/mempertahankan 

employee engagement dengan nilai rata-rata sebesar 5, kemudian upaya karyawan 

generasi X termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.28. 

Upaya karyawan generasi milenial termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai 

rata-rata terendah sebesar 4.20. 

Pernyataan ke 12 yang menyatakan bahwa karyawan lintas generasi 

bersedia menerima segala tantangan. Pada pernyataan ini karyawan generasi baby 

boomers termasuk kedalam kategori tertinggi dalam upaya untuk 

meningkatkan/mempertahankan employee engagement dengan nilai rata-rata 

sebesar 4.5, kemudian upaya karyawan generasi X termasuk kedalam kategori 

tinggi dengan nilai rata-rata sebesar 4.28. Upaya karyawan generasi milenial 

termasuk kedalam kategori tinggi dengan nilai rata-rata terendah sebesar 4.22. 
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4.3.3 Upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan / 

mempertahankan employee engagement karyawan lintas generasi PT Bank 

Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto 

Upaya perusahaan adalah tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk 

memberikan fasilitas/kegiatan/perhatian yang mendukung kebutuhan kerja dan 

sebagai timbal balik atas hasil kerja karyawan. Ada 9 item pernyataan yang 

digunakan guna  mengukur upaya perusahaan untuk 

meningkatkan/mempertahankan employee engagement karyawan lintas generasi 

PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto. Tabel berikut 

merupakan hasil persepsi responden : 

Tabel 4.7 

Upaya yang dilakukan perusahaan untuk 

meningkatkan/mempertahankan employee engagement karyawan lintas 

generasi PT Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto 

No Pertanyaan Tanggapan Responden Rata rata Kategori 

SS S N TS STS 

1 Perusahaan 

menyampaikan tujuan 

dan sasaran organisasi 

dengan jelas dan 

konsisten ketika 

training / briefing / 

FGD / FPK  

1 

(5) 

0 0 0 0 5 

(5) 

 

 

 

 

Tinggi 

2 Perusahaan 

menerapkan peraturan 

dan kegiatan yang 

dapat meningkatkan 

keterikatan kerja 

karyawan, seperti 

kegiatan gathering 

(outbound, jalan sehat) 

& setiap hari jumat 

menggunakan pakaian 

casual 

 

 

 

 

1 

(5) 

0 0 0 0 5 

(5) 

Tinggi 



53 
 

 

No Pernyataan Tanggapan Responden Rata rata Kaegori 

SS S N TS STS   

3  Perusahaan 

mengkaitkan tujuan 

organisasi seperti 

produktivitas dan 

efektivitas dengan 

pekerjaan karyawan 

sehari-hari  

1 

(5) 

0 0 0 

 

0 5 

(5) 

Tinggi 

4 Perusahaan 

mengadakan diskusi 

terbuka antara senior 

manajer, manajer, dan 

karyawan  

1 

(5) 

0 0 0 0 5 

(5) 

Tinggi 

5 Perusahaan 

memberikan 

penghargaan kepada 

manajer dan karyawan 

yang mampu 

menciptakan serta 

meningkatkan 

keterikatan kerja 

1 

(5) 

0 0 0 0 5 

(5) 

Tinggi 

6 Perusahaan mampu 

mendengarkan apa 

yang dibutuhkan dan 

diinginkan oleh 

karyawan  

1 

(5) 

0 0 0 0 5 

(5) 

Tinggi 

7 Perusahaan 

menyediakan peluang 

dan tantangan seperti 

test kenaikan jabatan 

untuk menggali 

potensi yang dimiliki 

karyawan  

1 

(5) 

0 0 0 0 5 

(5) 

Tinggi 

8 Perusahaan 

memberitahukan 

secara jelas bagaimana 

cara karyawan dapat 

berkontribusi terhadap 

perusahaan   

1 

(5) 

0 0 0 0 5 

(5) 

Tinggi 

9 Perusahaan 

memberikan 

penghargaan dalam 

bentuk gaji, bonus, 

tunjangan, dan job 

opening kepada 

karyawan atas 

kontribusi mereka 

1 

(5) 

0 0 0 0 5 

(5) 

Tinggi 

 Total 5 Tinggi 
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Sumber :Data primer diolah 2019 

Tabel 4.7 merupakan hasil jawaban kuesioner dari Pimpinan Cabang PT 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto yang menunjukkan 

bahwa upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan employee 

engagement karyawan lintas generasi memiliki nilai rata-rata yang tinggi 

sebesar 5.  

Perusahaan telah melakukan berbagai upaya untuk 

meningkatkan/mempertahankan employee engagement karyawan lintas 

generasi seperti pada pernyataan pertama yaitu menyampaikan tujuan dan 

sasaran organisasi ketika training/briefing/FGD/FPK termasuk kedalam 

kategori tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang 

(lampiran halaman Z) Kegiatan briefing morning adalah kegiatan yang rutin 

dilakukan oleh seluruh karyawan, dilakukan setiap hari sebelum jam kerja 

dimulai yakni antara jam 07.30-08.00. Dengan adanya briefing morning maka 

pimpinan dan seluruh karyawan dapat saling bertukar informasi dan 

melakukan evaluasi singkat serta memotivasi karyawan supaya bekerja 

mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan training/pelatihan adalah pendidikan 

yang menyangkut proses belajar untuk meningkatkan keterampilan. Kegiatan 

training wajib diikuti oleh seluruh karyawan. Training dilakukan setelah 

karyawan diterima bekerja dan sebelum mereka terjun langsung dalam dunia 

kerja mereka dibekali pelatihan terlebih dahulu. PT Bank Rakyat Indonesia 

Kantor Cabang Brigjend Sudiarto setiap tahun juga melaksanakan kegiatan 

training untuk karyawan lama guna meningkatkan keterampilan, biasanya 

dilaksanakan di Corporate University. FGD (Focus Group Discussion) adalah 

kegiatan rutin tahunan yang wajib diikuti oleh seluruh karyawan, bertujuan 

untuk penyampaian target yang harus dicapai, pemaparan kinerja tahunan, 

komitmen pencapaian target dan penyampaian visi misi. FPK (Forum 

Peningkatan Kinerja) adalah kegiatan rutin tahunan yang wajib diikuti oleh 

seluruh karyawan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja para 
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karyawan supaya target/sasaran yang direncanakan dapat tercapai. Kegiatan 

FPK biasanya berupa team building dan outbound. 

Pernyataan ke 2 yaitu perusahaan menerapkan peraturan & kegiatan yang 

dapat meningkatkan keterikatan karyawan termasuk kedalam kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang (lampiran halaman  

AA) Kegiatan yang dilakukan seperti gathering yang meliputi kegiatan jalan 

sehat biasanya ketika HUT BRI setiap tanggal 16 Desember, outbound, piknik 

bersama seluruh karyawan, pengajian, kebaktian, setiap hari jumat 

menggunakan pakaian casual supaya karyawan lebih enjoy ketika melayani 

nasabah dan lebih semangat dalam bekerja. 

Pernyataan ke 3 yaitu perusahaan mengkaitakan tujuan perusahaan seperti 

produktivitas & efektivitas dengan pekerjaan karyawan termasuk kedalam 

kategori tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang 

(lampiran halaman AA) PT Bank Rakyat Indonesia memiliki tujuan yaitu 

selalu bekerja secara produktif dan efektif, mengutamakan kepuasan nasabah 

dan menjadi bank komersial yang termuka. Cara supaya tujuan perusahaan 

dapat berkaitan dengan pekerjaan karyawan sehari-hari adalah dengan mencari 

SDM yang berkualitas, memberikan gaji sesuai dengan profesionalitas 

masing-masing dan memberikan jaminan masa depan yang lebih baik. 

Pernyataan ke 4 yang menyatakan perusahaan mengadakan diskusi terbuka 

antara pimpinan, senior manajer, manajer & karyawan termasuk kedalam 

kategori tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang 

(lampiran halaman AA) Diskusi terbuka antara senior manajer, manajer & 

karyawan dilakukan saat rapat setiap bulan, kegiatan sosialisasi, FGD & FPK. 

Pernyataan ke 5 yang menyatakan perusahaan memberikan penghargaan 

kepada karyawan yang berprestasi dan mampu menciptakan/meningkatkan 

keterikatan karyawan terhadap perusahaan termasuk kedalam kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang (lampiran halaman  

AA) Bentuk penghargaan berupa bonus, job opening, gaji dan ucapan 
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terimakasih dari pimpinan kepada karyawan apabila berhasil mencapai target 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

Pernyataan ke 6 yang menyatakan perusahaan mampu mendengarkan apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan oleh karyawan termasuk kedalam kategori 

tinggi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang (lampiran 

halaman BB) Perusahaan memiliki cara supaya mampu mendengarkan apa 

yang diinginkan dan dibutuhkan karyawan seperti mengadakan briefing 

morning sehingga karyawan bisa menyampaikan apa yang dibutuhkan & 

diinginkan, komunikasi secara langsung dengan karyawan serta BRI memiliki 

Serikat Pekerja yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi dari seluruh 

karyawan. 

Pernyataan ke 7 yang menyatakan perusahaan menyediakan peluang & 

tantangan seperti test kenaikan jabatan dan berbagai kegiatan untuk menggali 

potensi yang dimiliki karyawan termasuk kedalam kategori tinggi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang (lampiran halaman  

BB) Perusahaan memiliki cara untuk menggali potensi yang dimiliki 

karyawan seperti memberikan pelatihan secara rutin dan diikuti secara 

bergantian oleh setiap divisi yang ada di perusahaan, memberikan penilaian 

kinerja sebagai apresiasi kepada karyawan supaya lebih termotivasi dan 

melakukan rotasi kerja. 

Pernyataan ke 8 yang menyatakan bahwa perusahaan memberitahukan 

secara jelas bagaimana cara karyawan dapat berkontribusi terhadap 

perusahaan termasuk kedalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan Pimpinan Cabang (lampiran halaman BB) Cara perusahaan 

memberitahukan dengan jelas bagaimana cara karyawan dapat berkontribusi 

terhadap perusahaan dengan cara mengadakan rapat secara rutin membahas 

langkah-langkah yang harus diambil sesuai dengan pekerjaan masing-masing 

dan diikuti proses serta evaluasi. 
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Pernyataan ke 9 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan 

penghargaan berupa pujian, gaji, bonus, tunjangan dan job opening atas 

kontribusi karyawan termasuk kedalam kategori tinggi. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Pimpinan Cabang (lampiran halaman BB) Penghargaan 

berupa gaji, bonus, tunjangan diberikan setiap bulan, kemudian job opening 

dibuka ketika perusahaan membutuhkan, dan ucapan terimakasih dari 

pimpinan diberikan ketika karyawan telah bekerja dengan baik dan mencapai 

target yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

 

4.3.4 Persepsi karyawan lintas generasi mengenai upaya perusahaan 

untuk mempertahankan/meningkatkan employee engagement  

Persepsi karyawan adalah tanggapan/penerimaan karyawan lintas generasi 

mengenai berbagai upaya yang dilakukan perusahaan untuk 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement. 

Tabel 4.8 

Persepsi karyawan lintas generasi mengenai upaya perusahaan untuk 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement 

No Pertanyaan Ya Tidak Dilakukan/Tidak 

Dilakukan 

1. Perusahaan menyampaikan tujuan 

dan sasaran organisasi dengan jelas 

dan konsisten ketika training / 

briefing / FGD / FPK  

 

53 

(100%) 

 Dilakukan 

2. Perusahaan menerapkan peraturan 

dan kegiatan yang dapat 

meningkatkan keterikatan kerja 

karyawan, seperti kegiatan gathering 

(outbound, jalan sehat) & setiap hari 

jumat menggunakan pakaian casual 

52 

(98,11%) 

1 

(1,89%) 

Dilakukan 

3.  Perusahaan mengkaitkan tujuan 

organisasi seperti produktivitas dan 

efektivitas dengan pekerjaan 

karyawan sehari-hari  

 

51 

(96,22%) 

2 

(3,78%) 

Dilakukan 
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No Pernyataan Ya Tidak Dilakukan/Tidak 

Dilakukan 

4. Perusahaan mengadakan diskusi 

terbuka antara senior manajer, 

manajer, dan karyawan  

51 

(96,22%) 

2 

(3,78%) 

Dilakukan 

5. Perusahaan memberikan 

penghargaan kepada manajer dan 

karyawan yang mampu menciptakan 

serta meningkatkan keterikatan kerja 

52 

(98,11%) 

1 

(1,89%) 

Dilakukan 

6. Perusahaan mampu mendengarkan 

apa yang dibutuhkan dan diinginkan 

oleh karyawan  

48 

(90,56%) 

5 

(9,44%) 

Dilakukan 

7.  Perusahaan menyediakan peluang 

dan tantangan seperti test kenaikan 

jabatan untuk menggali potensi yang 

dimiliki karyawan  

52 

(100%) 

 Dilakukan 

8. Perusahaan memberitahukan secara 

jelas bagaimana cara karyawan dapat 

berkontribusi terhadap perusahaan   

51 

(96,22%) 

2 

(3,78%) 

Dilakukan 

9. Perusahaan memberikan 

penghargaan dalam bentuk gaji, 

bonus, tunjangan, dan job opening 

kepada karyawan atas kontribusi 

mereka  

51 

(96,22%) 

2 

(3,78%) 

Dilakukan 

 

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan sudah sesuai 

dengan apa yang dilakukan oleh perusahaan seperti perusahaan menyampaikan 

tujuan dan sasaran organisasi dengan jelas dan konsisten ketika training / briefing 

/ FGD / FPK dan perusahaan menyediakan peluang dan tantangan seperti test 

kenaikan jabatan untuk menggali potensi yang dimiliki karyawan (Tabel 4.3.3). 

Namun untuk pernyataan no 6 yang menyatakan bahwa perusahaan mampu 

mendengarkan apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh karyawan memiliki 

persepsi tidak dilaksanakan terbanyak 9,44 % sebanyak 5 responden menjawab 

tidak dilaksanakan karena tidak semua aspirasi dari karyawan dapat dipenuhi oleh 

perusahaan. 

 Kemudian pernyataan ke 2 yang menyatakan perusahaan menerapkan 

peraturan dan kegiatan yang dapat meningkatkan keterikatan kerja seperti 

kegiatan gathering (outbound, jalan sehat), setiap hari jumat menggunakan 

pakaian casual 98,11 % sebanyak 52 responden menjawab hal tersebut sudah 
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dilaksanakan oleh perusahaan dan 1,89 % sebanyak 1 responden menjawab tidak 

dilaksanakan karena responden tersebut merasa peraturan dan kegiatan untuk 

meningkatkan keterikatan kerja karyawan tersebut masih kurang menurut 

responden tersebut hal terpenting untuk meningkatkan keterikatan karyawan 

adalah gaji, kekeluargaan dan kekompakan. 1 responden yang menjawab tidak 

dilaksanakan tersebut berasal dari generasi milenial, dengan jabatan Penilik, 

berusia 51 tahun dan telah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia selama 23 tahun 

(lampiran halaman CC). 

Pernyataan ke 3 yang menyatakan bahwa perusahaan mengkaitkan tujuan 

organisasi seperti produktivitas dan efektivitas dengan tugas karyawan sehari-hari 

96,21 % sebanyak 51 responden menjawab hal tersebut sudah dilaksanakan oleh 

perusahaan, sedangkan 3,78 % sebanyak 2 responden menjawab hal tersebut tidak 

dilaksanakan oleh perusahaan karena menurut responden tersebut target yang 

diberikan oleh perusahaan  kepada karyawan terlalu tinggi. 2 responden yang 

menjawab tidak dilaksanakan tersebut berasal dari generasi milenial, dengan 

jabatan Supervisor Pemasaran Kredit, berusia 48 tahun dan telah bekerja di PT 

Bank Rakyat Indonesia selama 23 tahun dan karyawan dengan jabatan PRU, 

berasal dari generasi milenial, berusia 30 tahun dan telah beerja di PT Bank 

Rakyat Indonesia selama 5 tahun (lampiran halaman CC). 

Pernyataan ke 4 yang menyatakan bahwa perusahaan mengadakan diskusi 

terbuka antara senior manajer, manajer dan karyawan 96,21 % sebanyak 51 

responden menjawab hal tersebut sudah dilaksanakan oleh perusahaan, sedangkan 

3,78 % sebanyak 2 responden menjawab hal tersebut tidak dilaksanakan oleh 

perusahaan, terkadang rapat/diskusi hanya diadakan untuk pimpinan cabang, 

asisten manajer dan supervisor, karena menurut responden tidak semua 

diskusi/rapat dapat terbuka untuk seluruh karyawan karena ada beberapa hal yang 

memang tidak boleh diketahui oleh seluruh karyawan. Namun, setiap bulan pasti 

diadakan rapat untuk seluruh jajaran karyawan yang terdiri dari pimpinan cabang, 

asisten manajer, supervisor, penilik, account officer, ADK, sekretariat SDM, 

Logistik, LAIM, teller, TKK, kliring, payment point, customer service, UPN, 
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DJS, PAU, PRU. 2 responden yang menjawab tidak dilaksanakan tersebut berasal 

dari generasi milenial, dengan jabatan Asisten Manajer Pemasaran Dana, berusia 

55 tahun dan telah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia selama 28 tahun dan 

karyawan dengan jabatan Supervisor Pemasaran Kredit, berusia 48 tahun dan 

telah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia selama 23 tahun (lampiran halaman 

DD). 

Pernyataan ke 5 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan 

penghargaan kepada manajer dan karyawan yang mampu menciptakan serta 

meningkatkan keterikatan kerja 98,11 % sebanyak 52 responden manjawab hal 

tersebut sudah dilaksanakan oleh perusahaan, sedangkan 1,89 % sebanyak 1 

responden menjawab hal tersebut tidak dilaksanakan oleh responden karena 

menurut responden tersebut bentuk penghargaan yang diberikan oleh perusahaan 

kepada karyawan seperti gaji dan bonus belum sesuai dengan profesionalitas 

karyawan tersebut. 1 responden yang menjawab tidak dilaksanakan tersebut 

berasal dari generasi milenial, dengan jabatan Asisten Manajer Pemasaran Dana, 

berusia 55 tahun dan telah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia selama 28 tahun 

(lampiran halaman DD). 

Pernyataan ke 6 yang menyatakan bahwa perusahaan mampu mendengarkan 

apa yang dibutuhkan dan diinginkan karyawan 90,56 % sebanyak 48 responden 

manjawab hal tersebut sudah dilaksanakan oleh perusahaan, sedangkan 9,44 % 

sebanyak 5 responden menjawab hal tersebut tidak dilaksanakan oleh responden 

karena menurut responden tersebut perusahaan belum mampu sepenuhnya 

melaksanakan apa yang dibutuhkan responden contohnya kesejahteraan karyawan 

yang meliputi bonus tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, rencana gaji 

pensiun yang masih relatif sedikit, fasilitas kesehatan minta dinaikkan kelas, 

breakdown target meliputi target perusahaan yang terlalu tinggi. 5 responden yang 

menjawab tidak dilaksanakan tersebut berasal dari generasi milenial, dengan 

jabatan AO Consumer, berusia 39 tahun dan telah bekerja di PT Bank Rakyat 

Indonesia selama 10 tahun kemudian responden jabatan Supervisor Pemasaran 

Kredit, berusia 48 tahun dan telah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia selama 23 
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tahun, responden dengan jabatan PRU, berusia 30 tahun dan telah bekerja di PT 

Bank Rakyat Indonesia selama 5 tahun, responden dengan jabatan Supervisor 

Pelayanan Kas, berusia 37 tahun dan telah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia 

selama 11 tahun dan responden dengan jabatan Penilik, berusia 51 tahun dan telah 

bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia selama 23 tahun (lampiran halaman DD). 

Pernyataan ke 8 yang menyatakan bahwa perusahaan memberitahukan secara 

jelas bagaimana cara karyawan dapat berkontribusi terhadap perusahaan 96,22 % 

sebanyak 51 responden menjawab hal tersebut sudah dilaksanakan oleh 

perusahaan, sedangkan 3,78 % sebanyak 2 responden menjawab hal tersebut tidak 

dilaksakan oleh perusahaan karena menurut responden cara pemberitahuan yang 

diberikan oleh perusahaan kepada karyawan masih kurang detail dan kurang 

pendampingan. 2 responden yang menjawab tidak dilaksanakan tersebut berasal 

dari generasi milenial, dengan jabatan AO Consumer, berusia 39 tahun dan telah 

bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia selama 10 tahun dan karyawan dengan 

jabatan PRU, berusia 30 tahun dan telah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia 

selama 5 tahun (lampiran halaman EE). 

Pernyataan ke 9 yang menyatakan bahwa perusahaan memberikan 

penghargaan dalam bentuk gaji, bonus, tujangan dan job opening kepada 

karyawan atas kontribusi mereka 96,22 % sebanyak 51 responden menjawab hal 

tersebut sudah dilaksanakan oleh perusahaan, sedangkan 3,78 % sebanyak 2 

responden menjawab hal tersebut tidak dilaksanakan oleh perusahaan karena 

menurut responden gaji dan bonus yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai 

dengan profesionalitas responden tersebut dalam bekerja. 2 responden yang 

menjawab tidak dilaksanakan tersebut berasal dari generasi milenial, dengan 

jabatan Supervisor Pelayanan Kas, berusia 37 tahun dan telah bekerja di PT Bank 

Rakyat Indonesia selama 11 tahun dan karyawan dengan jabatan PRU, berusia 30 

tahun dan telah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia selama 5 tahun (lampiran 

halaman EE). 
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Pada pernyataan nomer 2, 3, 4, 5, 6, 8 dan 9 terdapat beberapa responden yang 

memberikan persepsi bahwa perusahaan tidak melakukan upaya untuk 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement karyawan lintas generasi, 

responden yang secara keseluruhan menjawab upaya tersebut tidak dilakukan oleh 

perusahaan adalah responden karyawan generasi milenial, dengan jabatan PRU, 

berusia 30 tahun dan telah bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia selama 5 tahun. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan Cabang mengenai upaya yang 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan/mempertahankan employee 

engagement karyawan lintas generasi, dapat disimpulkan bahwa selama ini PT 

Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto telah melakukan 

berbagai upaya untuk meningkatkan/mempertahankan employee engagement. 

Hasil yang diperoleh sejalan dengan persepsi karyawan lintas generasi mengenai 

upaya yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan/mempertahankan 

employee engagement. 

 

4.3.5Harapan karyawan lintas generasi untuk 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement 

Harapan karyawan adalah sesuatu yang diinginkan oleh karyawan kepada 

perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja guna 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement. 

Tabel 4.9 

Harapan karyawan lintas generasi untuk mempertahankan/meningkatkan 

employee engagement 

Jawaban Responden Frekuensi % 

Lebih dipermudah dalam jenjang karir/promosi 

jabatan/kenaikan jabatan 

9 16,98 

 

Piknik bersama dan kegiatan olahraga diperbanyak 8 15,09 

Lebih memperhatikan kesejahteraan dan masa 

depan karyawan 

7 13,20 



63 
 

 

Jawaban Responden Frekuensi % 

Sudah puas dengan apa yang diberikan oleh 

perusahaan 

6 11,32 

Gaji dan bonus dinaikkan 5 9,43 

Fasilitas untuk karyawan lebih ditingkatkan 2 3,77 

Memberikan apresiasi dan feedback secara rutin 2 3,77 

Antar karyawan harus lebih sering memberikan 

semangat dan motivasi 

2 3,77 

Lebih meningkatkan kekompakkan karyawan 2 3,77 

Lebih diberikan wadah untuk berkembang 1 1,88 

Lebih dibebaskan untuk bereksplorasi / jangan 

terlalu dikekang 

1 1,88 

Meningkatkan relasi yang hangat diantara para 

karyawan 

1 1,88 

Target perusahaan jangan terlalu tinggi 1 1,88 

Total 53 100 

  Sumber : Data primer 2019 

Tabel 4.9 merupakan hasil jawaban responden karyawan lintas generasi 

PT Bank  Rakyat Indonesia Kantor Cabang Brigjend Sudiarto yang terdiri dari 

karyawan generasi baby boomers, generasi X dan generasi milenial mengenai 

harapan karyawan lintas generasi kepada perusahaan untuk 

mempertahankan/meningkatkan employee engagement. Sebanyak 9 karyawan 

generasi milenial menjawab bahwa menginginkan untuk lebih dipermudah dalam 

jenjang karir / promosi jabatan / kenaikan jabatan. 9 karyawan tersebut 

menduduki jabatan sebagai AO Commercial, AO Consumer, Funding Officer, 

Teller, Customer Service dan PRU. Berdasarkan hasil wawancara, responden yang 

secara keseluruhan berasal dari generasi milenial ingin segala sesuatu berjalan 

dengan cepat contohnya generasi milenial mampu bekerja secara cepat oleh sebab 

itu mereka juga ingin jenjang karir berjalan dengan cepat supaya kesejahteraan 

dapat diperoleh secara cepat (Hal II).  
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Sebanyak 8 responden menjawab bahwa menginginkan untuk diadakan 

piknik bersama dan kegiatan olahraga diperbanyak. 8 responden  tersebut terdiri 

dari 6 karyawan generasi milenial dan 2 karawan generasi X yang menduduki 

jabatan sebagai Asisten Manajer Pemasaran Kredit, Supervisor Administrasi Unit, 

Penilik, AO Program, AO Consumer, TKK dan Customer Service. Berdasarkan 

hasil wawancara, responden menginginkan adanya keseimbangan hidup dimana 

ada saatnya karyawan bekerja dan ada pula saatnya karyawan refreshing salah 

satunya melalui piknik bersama karyawan atau kegiatan olahraga (Hal II). 

Sebanyak 7 karyawan yang terdiri dari 6 karyawan generasi milenial dan 1 

karyawan generasi X menginginkan supaya perusahaan lebih memperhatikan 

kesejahteraan dan masa depan karyawan. Karyawan tersebut menduduki jabatan 

sebagai Asisten Manajer Bisnis Mikro, AO Commercial, AO Program, ADK 

Consumer, Teller, Customer Service dan DJS. Berdasarkan hasil wawancara, 

responden ingin lebih diperhatikan dalam hal kesejahteraan karena kesejahteraan 

berkaitan dengan kebutuhan hidup, apabila karyawa mampu memenuhi kebutuhan 

hidup maka dapat dikatakan bahwa karyawan tersebut sejahtera (Hal JJ). 

Sebanyak 6 karyawan yang terdiri dari 5 karyawan generasi milenial dan 1 

karyawan generasi X menginginkan supaya perusahaan lebih memperhatikan 

aspirasi karyawan. Karyawan tersebut menduduki jabatan sebagai Supervisor 

Pemasaran Kredit, Supervisor Pelayanan Kas, PAU, Kliring, AO Consumer dan 

AO Program. Berdasarkan hasil wawancara, responden mengatakan bahwa 

perusahaan belum mampu sepenuhnya memperhatikan aspirasi karyawan dalam 

hal gaji/bonus, fasilitas kerja dan fasilitas kesehatan, breakdown target yang 

terlalu tinggi (Hal JJ). 

Sebanyak 5 karyawan yang terdiri dari 4 karyawan generasi milenial dan 1 

karyawan generasi baby boomers menginginkan supaya gaji dan bonus dinaikkan. 

Karyawan tersebut menduduki jabatan sebagai Asisten Manajer Pemasaran Dana, 

AO Commercial, AO Consumer dan Funding Officer. Berdasarkan hasil 

wawancara, responden mengatakan bahwa gaji dan bonus akan berdampak pada 
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kesejahteraan karyawan. Semakin besar gaji dan bonus yang diberikan oleh 

perusahaan, maka semakin tinggi kesejahteraan karyawan (Hal JJ). 

Sebanyak 2 karyawan yang terdiri dari karyawan generasi milenial dan 

karyawan generasi X menginginkan supaya fasilitas untuk karyawan lebih 

ditingkatkan. Karyawan tersebut menduduki jabatan sebagai Supervisor 

Administrasi Unit dan Sekretariat SDM. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden fasilitas yang perlu ditingkatkan merupakan fasilitas kesehatan untuk 

kenaikan kelas (Hal JJ). 

Sebanyak 2 karyawan yang terdiri dari karyawan generasi milenial dan 

karyawan generasi X menginginkan supaya perusahaan memberikan apresiasi dan 

feedback secara rutin. Karyawan tersebut menduduki jabatan sebagai AO 

Consumer dan LAIM. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, selama 

ini perusahaan kurang memberikan apresiasi dan feedback sesuai dengan 

profesionalitas kerja responden tersebut (Hal JJ). 

Sebanyak 2 karyawan yang terdiri dari karyawan generasi milenial 

menginginkan bahwa antar karyawan harus lebih sering memberikan semangat 

dan motivasi. Karyawan tersebut menduduki jabatan sebagai AO Consumer dan 

AO Commercial. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden apabila antar 

karyawan saling memberikan semangat dan motivasi maka dapat mendukung 

hasil kinerja yang akan berimbas pada pendapatan (Hal JJ). 

Sebanyak 2 karyawan yang terdiri dari karyawan generasi milenial 

menginginkan supaya perusahaan meningkatkan kekompakkan antar karyawan. 

Karyawan tersebut menduduki jabatan sebagai UPN dan Supervisor Pelayanan 

Intern. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, karyawan tidak dapat 

bekerja secara individu oleh sebab itu kekompakan antar karyawan harus lebih 

ditingkatkan (Hal KK). 

Sebanyak 1 karyawan  generasi milenial menginginkan supaya perusahaan 

lebih memberikan wadah kepada karyawan untuk berkembang. Karyawan tersebut 

menduduki jabatan sebagai AO Program. Berdasarkan hasil wawancara, 
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responden ingin lebih mengeksplor kemampuannya sendiri supaya lebih 

berkembang (Hal KK). 

Sebanyak 1 karyawan  generasi milenial menginginkan supaya perusahaan 

lebih memberikan kebebasan kepada karyawan untuk bereksplorasi/jangan terlalu 

dikekang. Karyawan tersebut menduduki jabatan sebagai AO Program. 

Berdasarkan hasil wawancara, selama ini perusahaan memiliki berbagai aturan 

ketat yang sangat mengikat karyawan (Hal KK). 

Sebanyak 1 karyawan  generasi milenial menginginkan supaya lebih 

meningkatkan relasi yang hangat diantara para karyawan. Karyawan tersebut 

menduduki jabatan sebagai AO Program. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

responden, selama ini masih masih ada gab diantara karyawan generasi baby 

boomers, generasi X dan generasi milenial sehingga perlu ditingkatkanya relasi 

yang lebih hangat antar seluruh karyawan (Hal KK). 

Sebanyak 1 karyawan  generasi X menginginkan supaya target perusahaan 

jangan terlalu tinggi. Karyawan tersebut menduduki jabatan sebagai AO 

Commercial. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, breakdown target 

yang diberikan oleh perusahaan terlalu tinggi (Hal KK). 

 

 

 

 

 

 

 

 


	15.D1.0052 SINDI BUDI EMILIA (4.54).pdf

