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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di masa sekarang ini, era informasi dan globalisasi memaksa suatu organisasi 

untuk dapat bersaing dalam pasar dunia, sedangkan suatu keberhasilan organisasi 

ditopang oleh keadaan dan kualitas dari sumber daya manusia yang dimilikinya 

(Imawati & Amalia, 2011). Dalam menghadapi sebuah persaingan yang semakin 

kompetitif tidak hanya dibutuhkan karyawan yang memiliki kemampuan di atas 

rata-rata, tetapi harus dapat menginvestasikan diri mereka sendiri untuk terlibat 

secara penuh dalam suatu pekerjaan, proaktif, dan memiliki sebuah komitmen yang 

tinggi terhadap standar kualitas kinerja. Dengan kata lain, perusahaan 

membutuhkan karyawan yang dapat terikat dengan pekerjaannya sehingga 

perusahaan mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang sudah semakin 

kuat (Bakker & Schaufeli, 2008; Deviyanti & Sasono, 2015). Kurniawati (dalam 

Dwitasari, Ilhammudin, & Widyasari, 2015) mengatakan bahwa karyawan dengan 

kinerja yang unggul saja tidak cukup dalam menghadapi sebuah persaingan, 

sehingga perusahaan membutuhkan karyawan yang terikat juga dengan 

pekerjaannya. 

Kata terikat yang disampaikan pada paragraph sebelumnya dalam hal ini 

dikenal dengan istilah “engage”. Menurut Macey dan Schneider (dalam Bakker & 

Leiter, 2010) ada berbagai macam definisi dari engagement. Salah satunya yang 

akan kita bahas dalam penelitian ini adalah work engagement. Engagement pertama 

kali diperkenalkan oleh Kahn, menurut Kahn (1990) engagement sebagai peran 



 

 2 

karyawan dalam pekerjaan dengan menggunakan dan mengekspresikan diri mereka 

secara fisik, kognitif, dan emosional dalam performa kerjanya. Bakker dan Leiter 

(2010) menyebutkan bahwa work engagement adalah sebuah konsep motivasi 

untuk para karyawan agar dapat mencapai tujuan yang menantang dari 

pekerjaannya. Hal itu dijelaskan bahwa karyawan mempunyai kapasitas penuh 

untuk dapat memecahkan masalah, berhubungan dengan orang, dan 

mengembangkan layanan inovatif (Bakker & Leiter, 2010).  Menurut Schaufeli dan 

Bakker (2003) menyatakan bahwa work engagement sebagai kondisi pikiran yang 

positif, memuaskan yang berhubungan dengan pekerjaan dan dikarakteristikan oleh 

vigor, dedication, dan absorption. Engagement mengacu pada keadaan kognitif 

afektif yang lebih persisten dan meresap yang tidak terfokus pada suatu objek, 

peristiwa, individu, atau perilaku tertentu. Work engagement adalah konsep yang 

relavan dengan kesejahteraan karyawan dan perilaku kerja (Barkhuizen & 

Rohtmann, 2006).  Ulrich (dalam Schaufeli, 2013) mengatakan bahwa kontribusi 

seorang karyawan menjadi sebuah bisnis yang penting karena untuk mencoba 

menghasilkan lebih banyak output dengan input karyawan yang kurang, perusahaan 

tidak memiliki sebuah pilihan selain mencoba untuk tidak hanya melibatkan tubuh 

saja, tetapi juga pikiran dan jiwa setiap karyawannya.  

Work engagement memiliki hubungan yang positif dengan berbagai hal 

yang terkait dengan organisasi dan karyawan (Man & Hadi, 2013). Karyawan yang 

engaged akan bekerja dengan semangat dan merasakan hubungan yang mendalam 

terhadap organisasi di mana mereka bekerja (Nugroho, Mujiasih, & Prihatsanti, 

2013). Selain itu karyawan yang engaged dengan pekerjaannya biasanya akan 

mempunyai keyakinan pada dirinya sendiri dan mempunyai perasaan yang bahagia 
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ketika melakukan pekerjaan yang dikerjakan (Indrianti & Hadi, 2012). Lalu, ketika 

karyawan engaged dengan pekerjaannya seringkali terlalu fokus dengan 

pekerjaannya sehingga tidak sadar bahwa waktu kerjanya telah berlalu (May, 

Gilson, Harter, 2004 dalam Bakker & Demerouti, 2009). Hal tersebut, membuat 

pekerjaan yang dikerjakan menghasilkan kinerja yang baik dan karyawan juga 

memiliki work engagement yang tinggi. Sedangkan, jika work engagement 

karyawan rendah menurut Lin (2010) yaitu rendahnya komitmen dalam 

mengerjakan pekerjaan, rendahnya performa karyawan, munculnya 

ketidakpercayaan terhadap organisasi, dan kebosanan pada karyawan. Work 

engangement dapat dibentuk melalui faktor fisik, sosial, organisasi, dan juga 

kondisi psikologis dari karyawan (Bakker & Leiter, 2010). Menurut Schaufeli, 

Bakker, dan Salanova (2006) work engagement memiliki tiga karakteristik yaitu 

vigor yang merupakan energi dan mental yang kuat selama mengerjakan pekerjaan, 

keberanian untuk berusaha sekuat tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, 

dan tekun dalam menghadapi kesulitan pekerjaan. Dedication yang merupakan 

keterlibatan yang tinggi saat mengerjakan pekerjaan dan mengalami perasaan yang 

berarti, sangat antusias, penuh inspirasi, kebanggaan, dan tantangan. Selanjutnya 

absorption merupakan karyawan yang bekerja selalu penuh konsentrasi dan serius 

terhadap suatu pekerjaannya, ketika karyawan bekerja waktu terasa begitu cepat 

dan adanya perasaan sulit dalam memisahkan diri dengan pekerjaan yang 

dikerjakan. 

Menurut survey dari Gallup pada tahun 2016 (dalam Portalhr, 2016) bahwa 

persentase karyawan di Indonesia yang tidak engaged yaitu sebanyak 76%, 

karyawan yang engaged dengan pekerjaannya yaitu 13%, dan karyawan yang 
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actively disengaged yaitu 11%. Angkatan kerja di Indonesia menurut survey dari 

Gallup pada tahun 2016 (dalam Portalhr, 2016) 49% adalah kaum milenial yang 

lahir pada tahun 1980-1996. Schaufeli (dalam Barkhuizen & Rohtmann, 2006) 

menyatakan bahwa karyawan yang lebih muda kurang engaged dengan 

pekerjaannya dibandingkan dengan karyawan yang lebih tua. Sedangkan, menurut 

penelitian dari Halim (dalam Ayu, Maarif, Sukmawati, 2015) bahwa karyawan di 

Indonesia hanya 36% yang engaged dengan pekerjaannya, 17% merasa tidak 

engaged dengan pekerjaannya yang dapat menimbulkan resiko potensial untuk 

produktivitas dan kinerja, 23% merasa tidak mendapatkan dukungan saat bekerja 

atau dapat digolongkan karyawan yang hampir tidak engaged, sedangkan 24% 

digolongkan dalam kelompok yang memisahkan diri. Dari kedua survey tersebut 

menunjukkan bahwa di Indonesia banyak karyawan yang tidak engaged dengan 

pekerjaannya dalam hal ini dapat berpengaruh pada tingkat produktifitas dan 

kinerja karyawan.  

Melihat kondisi di atas, isu work engagement umum terjadi pada karyawan. Hal 

ini membuat pemagang tertarik untuk meneliti bagaimana gambaran work 

engagement pada karyawan PT Astra Graphia Tbk. PT Astra Graphia Tbk adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan umum yaitu distributor Fuji 

Xerox di Indonesia yang tentunya membutuhkan karyawan dengan work 

engagement yang tinggi untuk dapat berproduksi dengan baik. Berdasarkan 

wawancara awal dengan 4 orang karyawan tentang pandangan mereka terhadap 

pekerjaan, mereka melihat pekerjaan sebagai tantangan dan mereka tetap enjoy 

mengerjakan pekerjaan meskipun pekerjaan yang dikerjakan sulit (Personal 
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Communication, 2018). Oleh karena itu, peneliti ingin melihat lebih luas 

bagaimana gambaran work engagement pada karyawan PT Astra Graphia Tbk.  

 

1.2 Tujuan Magang 

1.2.1 Tujuan Umum 

Tujuan magang secara umum yaitu bertujuan untuk menambah pengetahuan 

dalam dunia kerja khususnya yang telah dipelajari di dalam kegiatan belajar 

mengajar. Adanya magang dapat memberikan pengalaman agar dapat menjadi 

bekal di masa mendatang ketika memasuki dunia kerja.  

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan magang secara khusus yaitu melihat gambaran work engagement 

pada karyawan di PT Astra Graphia Tbk.  

 

1.3 Lokasi dan Waktu Magang 

Pemagang melaksanakan program magang di perusahaan PT Astra Graphia 

Tbk, yang berlokasi di Jl. Kramat Raya No. 43, Jakarta Pusat. Waktu 

pelaksanaan magang yaitu setiap hari Senin, Rabu, dan Kamis pada jam 08.00-

17.00 WIB. Periode magang tersebut dilaksanakan hampir 6 bulan, yang 

dimulai dari tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018. 

 

 

 

 

 


