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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kerja praktek magang pada 

PT.XY. PT. XY ini adalah sebuah perusahaan holding yang memiliki banyak anak 

perusahaan. Perusahaan holding atau perusahaan grup adalah suatu perusahaan 

yang betujuan untuk memiliki saham dalam satu atau lebih perusahaan dan 

mengatur satu atau lebih perusahaan di bawahnya (Fuady dalam Diana, 2017).  

Salah satu anak perusahaan dari PT. XY adalah PT. X. Penelitian ini akan dilakukan 

pada PT. X, hal dikarenakan PT. XY memiliki jumlah karyawan yang kurang untuk 

dijadikan sampel penelitian. PT. X merupakan sebuah perusahaan yang berdiri 

sejak tahun 90an. Perusahaan ini berlokasi di Jakarta, Surabaya, dan memililiki 

kantor satelit di Bandung dan Semarang. Perusahaan ini bergerak dalam 

menyediakan bahan baku yang dapat diandalkan untuk makanan, farmasi dan 

fungsional, perawatan pribadi dan rumah, pakan dan industri perawatan hewan, 

sepatu dan sol luar di Indonesia dan sekitarnya. Perusahaan ini sudah mendukung 

lebih dari seribu pelanggan. PT. X telah mengembangkan dan memanfaatkan 

sumber daya manusia yang berharga, sistem yang andal, dan budaya perusahaan 

yang baik. Hal ini menjelaskan bahwa PT. X adalah perusahaan yang memiliki dan 

berharap bahwa karyawan memiliki kinerja yang baik agar dapat menjadi 

perusahaan maju dan terpercaya.  

Peneliti telah melakukan wawancara dengan Corporate HR dan Legal 

Manager pada PT. XY yang dulu pernah menjabat sebagai HRD di PT. X untuk 
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mengetahui permasalahan yang ada di PT.X. Berdasarkan hasil wawancara yang 

didapatkan bahwa lingkungan kerja, nilai perusahaan, dan fasilitas kerja sudah 

cukup baik disosialisasikan dan sudah memadai. Namun, diketahui bahwa tingkat 

turnover pada PT.X cukup tinggi. Hal ini dapat disimpulkan ketika subjek berkata 

“turnover di perusahaan X cenderung tinggi namun tidak diketahui alasannya 

karena komunikasi dengan atasan yang kurang baik, value umum, atau bisa jadi 

culture.”. Kemudian peneliti telah mendapatkan informasi mengenai alasan-alasan 

karyawan melakukan turnover pada PT. X berdasarkan exit interview form. Hal ini 

mungkin ada beberapa yang menjadi pertimbangkan penyebab dari turnover 

karyawan yang tinggi pada PT. X. Dari data exit interview form ini dapat dilihat 

bahwa alasan yang membuat karyawan melakukan keluar dari perusahaan adalah 

jam kerja yang berlebihan membuat karyawan tidak bisa memiliki waktu yang 

fleksibel sehingga karyawan memilih untuk keluar dari perusahaan tersebut dan 

pindah ke perusahaan lain yang dapat memberikan jam kerja yang fleksibel atau 

tidak berlebihan. Kemudian alasan selanjutnya karyawan keluar dari perusahaan 

tersebut karena sudah mendapatkan pekerjaan baru di perusahaan lain.  

 Menurut Cascio (dalam Ilham, 2012), turnover adalah berhentinya 

hubungan kerja secara permanen antara perusahaan dengan karyawan. Penyebab 

karyawan melakukan turnover adalah kepuasan kerja dan komitmen organisasi dari 

karyawan (Mobley, 1986). Kepuasan kerja memiliki hubungan dengan employee 

engagement, dimana semakin puas karyawan dengan pekerjaannya maka umumnya 

karyawan akan terikat atau engaged dengan tempat kerjanya (Barden, 2017). 

Komitmen organisasi dari karyawan merupakan sebuah bentuk perilaku yang 

ditunjukkan karyawan secara keseluruhan terhadap organisasi. Keterikatan 
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karyawan atau employee engagement merupakan faktor yang penting karena 

dikatakan sebagai sebuah komitmen yang dirasakan atau diberikan seseorang 

terhadap organisasinya (Werhane & Royal, 2009). Ketika karyawan memiliki 

keterikatan kuat terhadap tempat dimana ia bekerja berarti karyawan tersebut 

mempunyai dan membentuk perasaaan memiliki (sense of belonging), rasa aman, 

efikasi, tujuan dan arti hidup, serta gambaran diri yang positif dan hal ini yang 

membuat karyawan tidak memiliki dorongan untuk berpindah perusahaan maupun 

pekerjaannya (Mowday, dalam Prawitasari, 2016). Dengan adanya rasa memiliki 

atau sense of belonging di lingkungan organisasi, karyawan juga akan lebih 

memiliki tingkat antusias yang lebih tinggi, minat, dan lebih percaya diri untuk 

mengikat diri dalam organisasi (Furrer & Skinner, 2003). Karyawan akan lebih 

terikat dan lebih mendedikasikan dirinya ketika mereka merasa memiliki atau sense 

of belonging dalam organisasi (Osterman, 2000).  

Di dalam jurnal yang dituliskan oleh Kahn (1990) mengatakan bahwa 

engagement adalah peran karyawan dalam pekerjaannya dengan mereka mengikat 

dirinya dengan pekerjaan dan kemudian bekerja dengan mengekspresikan diri 

secara fisik, kognitif, maupun emosional dalam performa kerjanya. Kemudian 

Schaufeli dan Bakker (2003) mengatakan employee engagement adalah keterikatan 

karyawan yang bekerja dengan energik, efektif, dan percaya bahwa mereka mampu 

menangani dan menyelesaikan tuntutan pekerjaannya dengan baik. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa, keterikatan karyawan dengan perusahaan dapat 

dilihat melalui tingkat employee engagement.  

Employee engagement terdiri dari tiga dimensi yaitu vigor, dedication, dan 

absorption. Schaufeli dan Bakker (2004) mengemukakan bahwa jika karyawan 
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memiliki nilai yang tinggi dalam dimensi vigor adalah karyawan yang memiliki 

banyak tenaga atau energi, resiliensi, tidak mudah letih, dan gigih dalam 

menghadapi persoalan dalam pekerjaan. Namun, jika karyawan memiliki nilai yang 

rendah dalam dimensi vigor akan merasakan hal yang sebaliknya. Kedua 

dedication, Schaufeli dan Bakker (2004) mengatakan bahwa dimensi ini dapat 

dilihat dari hasil yang memuaskan dari pekerjaannya, bersemangat, bangga akan 

karier, dan merasa bahwa pekerjaannya adalah sebuah tantangan. Ketiga 

absorption, yaitu tahapan dimana pekerja memiliki konsentrasi dan hati yang 

senang, motivasi yang mendalam dalam pekerjaannya. Kemudian ini dapat ditandai 

jika karyawan merasa waktu cepat berlalu saat mengerjakan pekerjaan dan perasaan 

yang sulit untuk melepaskan pekerjaan.   

Menurut data dari exit employee form, karyawan yang keluar dari 

perusahaan dikarenakan alasan jam kerja yang berlebih menunjukkan salah satu ciri 

bahwa karyawan tidak engaged. Karyawan tidak merasa bahwa waktu cepat berlalu 

dan tidak memiliki perasaan yang sulit untuk melepaskan pekerjaannya, seharusnya 

karyawan yang engaged tidak peduli dengan jam kerja yang berlebihan karena 

karyawan memiliki konsentrasi, hati yang senang, dan minat yang mendalam dalam 

pekerjannya maupun perusahaannya yang ditandai dengan waktu bekerja yang 

lewat begitu saja dan lupa dengan segala sesuatu disekitarnya. Untuk alasan 

selanjutnya, karyawan keluar dari perusahaan karena sudah pindah ke perusahaan 

lain atau mendapatkan pekerjaan baru. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan tidak 

memberikan dedication secara penuh kepada pekerjaan maupun perusahaannya, 

seharusnya karyawan yang engaged akan merasa antusias, bermakna, dan 

tertantang dalam pekerjaan dan perusahaannya.  
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Employee Engagement ini adalah faktor yang penting pada perusahaan 

dikarenakan perusahaan membutuhkan karyawan atau sumber daya manusia untuk 

menjalankan tujuan dari perusahaan tersebut. Tinggi maupun rendahnya employee 

engagement dipengaruhi oleh budaya perusahaan dan gaya kepemimpinan atau 

atasan, komunikasi di dalam perusahaan tersebut, terapan gaya manejemen, tingkat 

kepercayaan dan hormat terhadap lingkungan kerja (Smith dan Marwick, 2009). 

Dampak positif dari employee engagement untuk perusahaan sendiri ternyata bukan 

hanya untuk menurunkan turnover pada karyawan saja namun ada juga dampak 

lainnya seperti untuk menambah produktivitas pada karyawan, meningkatkan 

profit, bertambahnya efisiensi, menurunkan absensi, mengurangi adanya 

kebohongan, meningkatkan kepuasan kerja, meminimalisir insiden dalam 

pekerjaan, dan mengurangi keluh kesah karyawan (Marciano dalam Akbar, 

2010:42). Melalui penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harter et.al dalam 

(Robinson, Perryman, dan Hayday, 2004) mengungkapkan bahwa semakin tinggi 

tingkat engagement akan menurunkan employee turnover atau pergantian 

karyawan. Sehingga hal ini dapat cukup menguatkan bahwa ketika perusahaan yang 

memiliki engagement rendah akan memiliki kecendurangan untuk memiliki tingkat 

turnover yang tinggi.  

Oleh karena itu, peneliti ingin melihat tingkat employee engagement pada 

karyawan PT.X untuk membantu perusahaan melihat indikasi terhadap terjadinya 

fenomena turnover di PT.X. Dengan demikian, perusahaan dapat mengambil 

langkah lebih lanjut untuk mengurangi tingkat turnover pada PT.X.  
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1.2 Tujuan Magang 

Tujuan dari kegiatan magang ini adalah untuk mengetahui tingkat employee 

engagement pada karyawan di PT. X. 

1.3 Lokasi dan Waktu Magang 

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT. X yang beralamat di daerah Sunter 

Agung, Jakarta Utara. Pelaksanaan magang di rencanakan berlangsung selama 

empat bulan, terhitung dari tanggal 9 Agustus 2019 sampai 6 Desember 2019 dan 

terdiri dari 512 jam. 

 


