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Latar Belakang 

 

Dalam suatu organisasi peran sumber daya manusia dirasakan demikian 

penting. Pengelolaan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang sangat 

strategis karena membawa dampak kepada kinerja organisasi.  Human capital 

merupakan salah satu unsur terpenting dari aset tak berwujud organisasi (Baron 

dan Armstrong 2013). Bakat unik karyawan, termasuk kinerja yang unggul, 

produktivitas, keluwesan, inovasi, dan kemampuan merupakan unsur penting 

untuk menaikkan posisi kompetitif organisasi. Karyawan juga menjadi kunci 

dalam mengelola keterkaitan aktivitas lintas fungsi dan hubungan eksternal 

(Baron dan Armstrong 2013). 

Dalam era knowledge worker sebagai keunggulan kompetitif, persaingan 

yang terjadi bukan hanya dalam tataran bisnis saja, namun juga dalam 

mendapatkan dan mempertahankan karyawannya. Perusahaan perlu memiliki 

kemampuan untuk mengetahui sumber daya manusia yang dibutuhkan dan cara 

pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam mempertahankannya 

(Permana 2011). 

Keterikatan seorang karyawan kepada organisasi sangat dipengaruhi oleh 

dimensi-dimensi kehidupan yang memengaruhi kepuasan bekerja karyawan 

tersebut yang bisa membawa pikiran dan fisik mereka ke tempat kerja. Guna 

mengetahui dimensi apa yang mendorong para karyawannya untuk terikat kepada 

organisasi, suatu organisasi dituntut untuk mencari tahu dimensi-dimensi yang 

membuat seorang karyawan terikat atau ingin melepaskan diri dari organisasinya. 

Engagement drivers adalah dimensi-dimensi yang meningkatkan persepsi 

seseorang untuk terikat terhadap organisasinya, sementara engagement threats 

adalah dimensi-dimensi yang menurunkan rasa keterikatan seseorang terhadap 

organisasinya (Jalal 2012).  

Keterikatan pegawai dalam sebuah perusahaan diyakini memiliki potensi 

yang luar biasa dalam meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi secara 

keseluruhan. Keterikatan pada perusahaan menjadi ciri utama keberhasilan 

perusahaan dalam menangani masalah sumber daya manusia (Mangkuprawira, 

2011), dan bahkan merupakan indikator kinerja organisasi, loyalitas pegawai, 

kecenderungan mereka terhadap pertumbuhan dan bahkan terhadap rasa 

pengabdian kepada tugas (Alamelu et al. 2014).  Keterikatan pegawai juga secara 

signifikan memengaruhi loyalitas (Suharti dan Suliyanto 2012), kepuasan kerja 

dan advocacy (Wang 2012), optimisme karyawan  (Medlin dan Green Jr  2008) 

dan kinerja karyawan (Anitha  2014).  

        Keterikatan pegawai membawa konsekuensi pada persoalan efektivitas 

manajemen, persoalan pencapaian target-target organisasi dan hubungan sosial 

pada keseharian pegawai dalam suatu organisasi. Memahami faktor-faktor yang 

memengaruhi keterikatan pegawai dalam suatu organisasi sangat penting 

dilakukan. Suatu organisasi akan mendapatkan manfaat apabila pegawainya 

memiliki keterikatan yang tinggi. Pegawai yang terikat pada pekerjaanya dan 

komit terhadap organisasi memberikan keunggulan kompetitif termasuk 
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produktivitas lebih tinggi dan turnover pegawai yang lebih rendah. Oleh sebab itu, 

tidak mengherankan bahwa semua organisasi telah melakukan banyak sekali 

investasi pada kebijakan dan praktek-praktek yang mendukung keterikatan dan 

komitmen para pegawainya (Vance 2006).  

 Salah satu kunci menarik talents adalah menciptakan suatu pekerjaan yang 

menimbulkan motivasi intrinsik.  Karyawan yang bermotivasi akan betah bekerja 

dan akan memiliki komitmen yang tinggi. Pihak perusahaan perlu memahami 

secara seksama karakteristik karyawan yang bisa jadi berbeda baik secara generasi 

maupun individual. Di samping itu, perusahaan perlu senantiasa menciptakan 

suasana dan sistem yang membuat karyawan nyaman karena dihargai serta 

menerima kompensasi yang dipersepsi adil (Adryanto 2014). 

Jika sebagian besar di antara pegawai yang meninggalkan organisasi adalah 

orang-orang yang kurang berkontribusi positif, angka yang tampak melebihi 

standar itu tidak perlu menjadi masalah. Sebaliknya ketika turnover rate kurang 

dari 10%, mungkin organisasi cenderung menyikapi dengan tenang, namun 

sebaiknya perlu ditelaah siapa saja yang menyebabkan munculnya besaran angka 

tersebut. Jika ternyata angka tersebut sebagian besar adalah karyawan yang 

berkontribusi tinggi di organisasi tentu harus segera diambil tindakan. Berkaitan 

dengan fenomena turnover karyawan sesungguhnya yang perlu diperhatikan 

bukanlah berapa jumlahnya, namun siapa yang meninggalkan organisasi dan apa 

alasannya. Perginya karyawan yang tidak berkontribusi positif yang 

produktivitasnya rendah dan cenderung menarik turun tingkat produktivitas rata-

rata bukan merupakan kejadian yang patut disesali. Semakin banyak yang pergi, 

justru semakin baik dampaknya bagi organisasi. Terdapat peluang untuk merekrut 

karyawan pengganti yang potensi dan kompetensinya lebih bagus (Adryanto 

2014).  

Tingkat turnover yang tinggi akan menimbulkan dampak negatif bagi 

organisasi. Hal ini seperti menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpastian  

terhadap kondisi tenaga kerja dan peningkatan biaya sumber daya manusia yakni 

berupa biaya pelatihan yang sudah diinvestasikan pada karyawan sampai biaya 

rekrutmen dan pelatihan kembali. Turnover yang tinggi juga mengakibatkan 

organisasi tidak efektif karena perusahaan kehilangan karyawan yang 

berpengalaman dan perlu melatih kembali karyawan baru (Andini 2006).   Salah 

satu kerugian lainnya adalah hilangnya tacit knowledge dari pegawai yang 

meninggalkan organisasi terlebih-lebih apabila pegawai tersebut belum pernah  

berbagi pengetahuan kepada pegawai lainnya. 

Keterikatan pegawai merupakan topik yang sedang hangat dibicarakan di 

kalangan manajer dan eksekutif karena dinilai mampu untuk memperbaiki 

efektivitas organisasi. Untuk menciptakan  pegawai yang lebih termotivasi, maka 

pemimpin perlu lebih memahami faktor yang mendorong pegawainya (Wibowo 

2013). Diantara berbagai faktor yang dapat mendorong pegawai bertahan dalam 

suatu organisasi adalah dengan pemberian insentif. Insentif merupakan sarana 

memotivasi berupa materi yang diberikan sebagai suatu pendorong kepada pekerja 

agar dalam diri mereka timbul semangat yang besar untuk meningkatkan 

produktivitas kerja dalam organsiasi (Gorda 2004). Salah satu bentuk insentif 

berupa uang. Di samping fungsinya sebagai alat tukar, uang merupakan suatu 

simbol status bagi pemiliknya (Tampubolon 2012).  Bagi perusahaan dengan 

pemberian gaji yang baik mengharapkan agar dapat menarik pekerja yang 
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berkualitas, memotivasi mereka untuk bekerja dengan baik, dan mempertahankan 

pegawai tidak berpindah ke perusahaan lain, sehingga pada akhirnya perusahaan 

akan maju dan berkembang (Bachrun 2011). Pada kenyataannya pegawai yang 

mendapat gaji serta insentif yang besar dari organisasi tidak selalu bertahan dalam 

organisasi tersebut. Teori Herzberg mematahkan anggapan pimpinan atau manajer 

bahwa persoalan-persoalan semangat kerja karyawan dapat diatasi dengan 

pemberian upah dan gaji yang tinggi, insentif yang besar dan memperbaiki 

kondisi tempat kerja karena hal-hal tersebut tidak memotivasi karyawan kalau 

hanya memberikan  pemecahan masalah semangat kerja karyawan pada faktor-

faktor tersebut. Adapun yang dapat membangkitkan semangat kerja menurut 

Herzberg adalah motivator yang terdiri dari faktor keberhasilan, penghargaan, 

faktor pekerjaannya sendiri, rasa tanggung jawab dan faktor peningkatan (Thoha 

2010). 

Pekerjaan yang menantang (work challenge) merupakan salah satu faktor 

yang dapat memotivasi pegawai untuk dapat bertahan dalam suatu organisasi. 

Teori kebutuhan McClelland berfokus pada tiga kebutuhan yaitu (1)  Prestasi 

(achievement),  kebutuhan akan prestasi merupakan dorongan untuk mengungguli, 

berprestasi sehubungan dengan seperangkat standar, berusaha keras untuk sukses; 

(2) Kekuasaan (power), kebutuhan akan kekuasaan yaitu kebutuhan untuk 

membuat orang lain berperilaku dalam suatu cara yang orang-orang itu (tanpa 

dipaksa) tidak akan berperilaku demikian; (3) Afiliasi (pertalian),  kebutuhan akan 

afiliasi yaitu hasrat untuk hubungan antar pribadi yang ramah dan akrab. Dari riset 

mengenai kebutuhan akan prestasi, McClelland mendapatkan bahwa karyawan 

peraih prestasi tinggi membedakan diri mereka dari orang lain oleh hasrat untuk 

menyelesaikan hal-hal dengan lebih baik. Mereka lebih menyukai tantangan 

menyelesaikan suatu masalah dan menerima baik sebagai tanggung jawab pribadi 

(Robbins 2003). 

 Teori insentif dan teori tantangan ternyata tidak mencukupi untuk 

menjelaskan mengapa seorang pegawai memilih berhenti dari suatu organisasi dan 

memilih tempat lain untuk bekerja, meskipun mendapat gaji besar dan pekerjaan 

yang menantang, namun apabila pemimpin dalam suatu organisasi dinilai bersifat 

otoriter tidak menutup kemungkinan membuat pegawai menjadi tidak betah. Tipe 

kepemimpinan otoriter menempatkan kekuasaan di tangan satu orang. Pemimpin 

bertindak sebagai penguasa tunggal. Kedudukan dan tugas anak buah semata-mata 

hanya sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. 

Pimpinan memandang dirinya lebih baik dalam segala hal, dibandingkan dengan 

bawahannya. Kemampuan bawahan selalu dipandang rendah, sehingga dianggap 

tidak mampu berbuat sesuatu tanpa perintahnya (Rivai dan Mulyadi 2013).  

Bertahannya pegawai dalam organisasi tidak hanya berdasarkan insentif, 

pekerjaan yang menantang, maupun terdapat kepemimpinan yang akomodatif, 

namun juga tergantung kepada ekpektasi (pengharapan) dari pegawai itu sendiri 

yang mungkin berbeda antara pegawai berusia muda dan usia tua. Kepuasan kerja 

antara lain berhubungan dengan usia. Terdapat kecenderungan pegawai yang tua 

lebih merasa puas daripada pegawai berusia relatif muda. Hal ini diasumsikan 

bahwa pegawai yang tua lebih berpengalaman menyesuaikan diri dengan 

lingkungan pekerjaan, sedangkan pegawai usia muda biasanya mempunyai 

harapan yang ideal tentang dunia kerjanya, sehingga apabila terdapat kesenjangan 
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antara harapan dan realita kerja dapat menyebabkan tidak puas (Mangkunegara 

dan Anwar 2004). 

Teori generasi menurut Strauss dan Howe (1991) menyatakan generasi 

sebagai satu  kelompok orang yang usianya dalam rentang siklus kehidupan yang 

sama dicirikan sifat-sifat kelompok usia. Setiap generasi memiliki karakteristik 

yang dibentuk oleh peristiwa atau episode besar dan menentukan dalam sejarah 

yang mengubah secara fundamental arah perkembangan masyarakat tempat 

generasi itu dibesarkan.  

Setiap generasi memiliki keunikan yang berbeda dengan generasi orang 

tuanya. Tantangan pada saat ini adalah perbedaan generasi di tempat kerja dapat 

menciptakan hal yang negatif seperti kebingungan, kebencian, kemarahan dan 

pergantian pegawai (turnover) jika hal ini tidak diidentifikasi dan dipahami 

(Quinn 2010). Conference Board of Canada Report pada tahun 2009 

menginformasikan bahwa 50% dari Boomers menyatakan generasi mereka 

percaya pada organisasi tempat mereka bekerja, berbeda dengan 32% dari 

Generasi X dan 31 % dari Generasi Y. Hanya 3 % dari Boomers menyatakan 

bahwa generasi mereka tidak akan tetap bekerja di organisasinya (akan keluar), 

bandingkan dengan 17 % dari Generasi X dan 46% dari Generasi Y (Quinn 2010). 

Perubahan paradigma dalam angkatan kerja khususnya Generasi Y tidak 

dipungkiri terjadi. Bagi mereka yang dalam satu-dua dekade ke depan akan 

semakin menguasai dunia kerja, bertahan di satu perusahaan untuk jangka waktu 

lebih dari tiga tahun sepertinya sudah merupakan sebuah rekor (Adryanto 2014). 

Terdapat pemahaman semakin kecil angka turnover berarti semakin bagus, 

meskipun itu tidak berarti bahwa angka 0% merupakan bukti kesehatan sebuah 

organisasi. Angka 10% kini dapat dikesankan terlalu kecil, mengingat bahwa 

angkatan kerja yang baru tersebut begitu mudah beralih tempat kerja. Di sisi lain, 

angka itu dapat dianggap terlalu besar untuk digunakan sebagai acuan yang 

menenangkan, mengingat bahwa pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan tidak 

akan mampu membuka banyak peluang kerja bagi karyawan untuk pindah.    

Terkait dengan manajemen talenta khususnya untuk mendapatkan dan 

mempertahankan sumber daya manusia terbaik, perlu diperhatikan perubahan 

karakter dan kepribadian antar generasi ke generasi berikutnya. Hal ini perlu 

diketahui untuk penetapan penanganan yang paling tepat dilakukan untuk masing-

masing tipe generasi tersebut. Dapat dikatakan bahwa era talent saat ini adalah 

Generasi Y atau sering disebut sebagai generasi internet, di mana mempunyai 

karakter  bergerak dengan cepat seringkali tidak sabar, kreatif, dan menuntut. 

Sedangkan Generasi  X cenderung menunjukkan kewirausahaan yang kuat dan 

memahami teknologi. Organisasi dalam menetapkan sistem manjemen sumber 

daya manusia perlu memerhatikan faktor usia para pegawainya, mengingat setiap 

kelompok usia memiliki kebutuhan, nilai-nilai, preferensi, dan pandangan 

terhadap hubungan dengan perusahaan yang khas sesuai dengan stimulasi 

lingkungan pada masa pertumbuhan psikologis yang dialaminya (Permana 2011). 

Perbedaan di antara angkatan kerja dikenal sebagai keanekaragaman 

angkatan kerja. Menangani perbedaan yang komplek merupakan tantangan bagi 

seorang manajer, mengingat manajer perlu menangani pegawainya yang memiliki 

perbedaan dalam hal etik, ambisi, pandangan, pola fikir dan cara bekerja (Rajput 

et al. 2013). Generasi Y sangat menginginkan perusahaan mempunyai sistem 

yang dapat mengembangkan diri mereka, imbal jasa yang baik dan proses 
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couaching yang jelas. Untuk kesuksesan dalam mengelola Generasi Y, sebaiknya 

perusahaan mengenali karakteristik Generasi Y yang mereka miliki sehingga 

manajemen bisa membuat kebijakan human capital yang lebih sesuai dengan 

mereka. Beberapa organisasi telah berhasil membuat suatu strategi untuk 

mempertahankan karyawan mereka yang berkinerja tinggi dan bertalenta, namun 

untuk mempertahankan karyawan yang datang dari Generasi Y, organisasi 

tersebut memerlukan suatu pendekatan dan strategi yang sangat berbeda. 

Organisasi perlu mengetahui faktor apa yang mendorong keterikatan yang lebih 

mengena bagi Generasi Y, sehingga mudah bagi organisasi untuk melakukan 

penyempurnaan terhadap sistem dan prosedur human capital-nya (Jalal 2012). 

Bank A telah menyadari pentingnya peranan sumber daya manusia. 

Kebutuhan terhadap tersedianya sumber daya manusia yang memiliki kinerja 

unggul terasa semakin tinggi agar dapat mendukung keberhasilan kinerja 

organisasi. Bank A sebagai organisasi besar memiliki pegawai multigenerasi yaitu  

Generasi  Baby Boomers (lahir 1946-1964), Generasi X (lahir 1965-1979), serta 

Generasi Y (lahir mulai 1980). 

  

Perumusan Masalah 

Keterikatan pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian 

Sumaryati (2004) menunjukkan bahwa 58,2% keterikatan dipengaruhi secara 

positif antar variabel-variabel organisasi, variabel lingkungan kerja, variabel 

kandungan tugas, dan variabel pribadi, sedangkan selebihnya 41,8% dipengaruhi 

oleh faktor lain. Shuck et al (2011) juga mempertegasnya dengan menyebutkan 

bahwa lingkungan dan orang saling berinteraksi untuk menciptakan keterikatan  

atau ketidakterikatan, dan didukung pula dengan peran atasan dan kepribadian 

seseorang.  

Berdasarkan konsep Schaufeli et al. (2002) menyatakan dimensi yang 

terdapat dalam work engagement yaitu vigor, dedication, absorption individu 

dalam pekerjaannya, menunjukkan bahwa individu-lah yang pada akhirnya 

menentukan menjadi terikat dengan pekerjaan atau tidak terikat. Kepribadian dan 

persepsi individu seperti cara pandang terhadap dunia, membentuk dan 

mengarahkan bagaimana seorang pegawai akan merasa terikat (Kular et al. 2008). 

Perbedaan psikologis individu juga dapat memengaruhi kemampuan individu 

untuk terikat atau tidak terikat pada kinerjanya, karena dapat membentuk 

kemampuan dan keinginan untuk terlibat atau komit terhadap pekerjaan (Kahn 

1990). Menurut Ulrich (2007) kesuksesan suatu organisasi berasal dari tiga 

kualitas pegawainya  yaitu kompetensi, komitmen dan kontribusi. Oleh karena itu, 

karakteristik individu termasuk salah satu faktor yang dapat memengaruhi 

keterikatan pegawai. 

Di sisi lain, Philips (2009) mengungkapkan variabel yang mendorong 

keterikatan yaitu hubungan terhadap supervisor langsung, budaya kerja, dan tim. 

Hal ini juga sejalan dengan Suharti dan Suliyanto (2012) yang mendukung bahwa 

budaya organisasi dan gaya kepemimpinan memengaruhi keterikatan pegawai, 

sebagaimana juga Soieb et al. (2015). Jika semua aspek transformational 

leadership dilakukan oleh para manajer mendorong keterikatan pegawai yang 

lebih tinggi (Raja 2012). Oleh karena itu, selain faktor individu budaya organisasi 

dan gaya kepemimpinan juga memengaruhi keterikatan pegawai. 
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Terdapat faktor lain yang mendorong keterikatan pegawai, yaitu komunikasi 

dan motivasi. Working life,  manajemen komunikasi, dan sikap kerja yang positif 

memengaruhi keterikatan pegawai (Wang 2011). Sementara itu, Kordbacheh et al. 

(2014) mengindikasikan bahwa keberartian adalah prediktor motivasi intrinsik 

dan keterikatan pegawai. Ram dan Prabhakar (2011) menyatakan hubungan antara 

keterikatan pegawai dengan persepsi dukungan organisasi, karakteristik pekerjaan, 

imbalan intrinsik dan ekstrinsik, dukungan atasan, persepsi procedural justice, 

serta persepsi distributive justice. 

 Faktor lain yang sering diteliti mendorong keterikatan pegawai adalah 

praktek sumber daya manusia (Jafri 2013). Beberapa praktek sumber daya 

manusia yang mendorong keterikatan diantaranya pengambilan keputusan/ 

koordinasi, sistem imbalan berdasarkan kinerja, dan  keterlibatan pegawai (Rashid 

et al. 2011; Sardar et al. 2011), kesesuaian peran dan kerja, serta pengayaan 

pekerjaan (Rothmann dan Welsh 2013), program kesejahteraan, program 

kompensasi,  kebijakan dan prosedur, pelatihan dan pengembangan karir (Anitha 

2014).   

Berdasarkan hal-hal tersebut, keterikatan pegawai dapat dibahas dari  

berbagai variabel yaitu (1) Karakterikstik individu; (2) Budaya organisasi; (3) 

Motivasi; (4) Komunikasi; (5) Gaya kepemimpinan; (6) Praktek sumber daya 

manusia. 

Bank A sebagai organisasi yang memiliki pegawai multigenerasi perlu 

memerhatikan dan memahami faktor-faktor yang memengaruhi keterikatan 

pegawainya. Meskipun berdasarkan angka turnover relatif rendah, namun dengan 

adanya kecenderungan pegawai mulai berhenti atas permintaan sendiri termasuk 

pada Generasi Y perlu direspon dan diantisipasi oleh manajemen, mengingat 

biaya dan usaha untuk melakukan rekrutmen calon-calon pegawai terbaik 

bukanlah hal yang murah dan tidak mudah. 

Pada lingkungan kerja multigenerasi saat ini karakter, sikap dan nilai-nilai 

dari angkatan kerja yang  lebih muda senantiasa berubah. Berbeda secara 

signifikan dari generasi sebelumnya (X) yang lebih toleran, menyukai hubungan 

sosial, dan menghormati rekan yang lebih senior. Harapan yang umum dari 

pegawai yang lebih lebih muda mulai dari gaji yang lebih tinggi, penghargaan 

yang lebih baik, dan umpan balik yang segera, sampai dengan pertumbuhan karir 

yang lebih cepat (Ramesh dan Vasuki 2013).  

Konflik antara karyawan muda dan karyawan yang lebih senior sebagian 

besar disebabkan oleh perbedaan perspektif pada etika kerja dan work life 

balance. Data menyatakan bahwa terdapat potensi yang besar untuk terjadi 

kesalahpahaman dalam komunikasi, semangat juang yang rendah, dan 

produktivitas yang rendah. Meminimalkan dan menghindari konflik dimulai 

dengan mengenali sumber konflik – etika kerja, work-life balance, loyalitas, 

saling menghargai, pilihan karir, teknologi, kesempatan pendidikan atau cara 

berpakaian. Setiap generasi akan merespon konflik dengan cara yang berbeda. 

Mengenali respon, menentukan sumbernya, dan mengatasi konflik dengan tepat 

akan memberikan hasil yang positif (Gravett dan Throckmorton 2007). 

Nilai-nilai dan perspektif dari suatu generasi sering konflik dengan nilai-

nilai dan perspektif dari generasi lainnya.  Mengenali dan memusatkan perhatian 

pada penyebab pertentangan akan memberikan manfaat bagi organisasi. Semakin 
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cepat manajemen memahami bagaimana memimpin lingkungan multi generasi, 

maka organisasi semakin sukses (Cahill dan Sedrak 2012).  

Memahami keterikatan pegawai di Bank A  perlu dilakukan, mengingat: 

1. Berdasarkan data kepegawaian, turn over pegawai di Bank A pada tahun 

2013 dan 2014 masing-masing sebesar 2.12% dan 3.53%.  Apabila dilihat 

dari data yang mengajukan pengunduran diri masing-masing sebesar 0,16% 

dan 0,22%. Bahkan pada akhir-akhir ini mulai terdapat fenomena pegawai 

muda dari Generasi Y sudah mengajukan pengunduran diri meskipun baru 

bekerja beberapa tahun. Sebagaimana dikemukakan Adryanto (2014), jika 

yang memutuskan hubungan kerja adalah karyawan bintang, sekalipun 

dalam hitungan turnover rate angkanya masih tergolong rendah dan di 

bawah standar, kepergian karyawan bintang perlu diantisipasi dan dibenahi 

sebelum membuat produktivitas organisasi terganggu. Simamora (2004) 

mengungkapkan bahwa para karyawan yang paling kompeten sering 

merupakan orang yang mengundurkan diri, di lain pihak karyawan yang 

berprestasi rendah malah tidak pernah meninggalkan perusahaan;  

2. Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai Kepuasan Kerja pegawai Bank 

A, didapatkan indeks kepuasan kerja pegawai Bank A sebesar 62,59%, 

sementara best practice dalam perusahaan adalah 87% (Budiastuti et al. 2011). 

Kepuasan kerja ini apabila tidak diantisipasi pihak manajemen, maka akan 

berdampak pada keterikatan  pegawai meskipun secara umum pada saat ini 

turnover pegawai di Bank A relatif kecil dan mayoritas pegawainya berkerja 

sampai pensiun; 

3. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Abdurrahman et al. (2014) masih 

terdapat kesenjangan employee value proposition terhadap Generasi Y di 

Bank A. Berdasarkan wawancara kepada pegawai yang telah bekerja sampai 

dengan 5 tahun masih terdapat ketidakpuasan terhadap komunikasi, 

lingkungan kerja, dan pengembangan karir di Bank A; 

4. Terdapat masukan/keluhan dari berbagai satuan kerja mengenai perilaku 

pegawai Generasi Y yang dianggap kurang sesuai oleh pegawai generasi 

sebelumnya. Dengan adanya berbagai masukan dari para manajer kepada 

Departemen Sumber Daya Manusia di Bank A disebabkan adanya 

perbedaan paradigma antara Generasi X dan Generasi Y yang apabila 

dibiarkan dapat menyebabkan friksi di tempat kerja,  perlu diteliti lebih 

lanjut terkait faktor-faktor yang memengaruhi keterikatan pegawai di tempat 

kerja berdasarkan generasi. Hal ini sejalan dengan ungkapan dari Jalal 

(2012) bahwa keterikatan di dalam suatu perusahaan biasanya diukur 

berdasarkan opini seluruh karyawannya dari seluruh unit yang ada di dalam 

organisasi tanpa memerhitungkan perbedaan generasi. Hal seperti itu, 

bukanlah praktek yang baik karena organisasi menjadi tidak sensitif 

terhadap faktor yang mendorong dan faktor yang menghambat keterikatan 

bagi setiap generasi. 

Selain permasalahan tersebut, Bank A sebagai suatu organisasi besar 

sebenarnya telah memiliki berbagai sistem manajemen sumber daya manusia 

mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, penerimaan pegawai, pelatihan dan 

pengembangan pegawai, pemeliharaan pegawai sampai dengan pasca pensiun, 

namun dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki  

khususnya terkait pengembangan pegawai mengenai promosi, mutasi, rotasi yang 
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perlu lebih transparan dan kejelasan jalur karir pegawai perlu mendapat perhatian 

manajemen, karena apabila tidak dibenahi maka gap manajerial problem ini dapat 

berpengaruh terhadap keterikatan pegawai di Bank A.  Di sisi lain, walaupun 

penelitian mengenai keterikatan pegawai telah banyak dilakukan dengan berbagai 

faktor, seperti penelitian Sumaryati (2004), Saks (2006), Philips (2009), Shuck et 

al (2011), Ram dan Prabhakar (2011), Suharti dan Suliyanto (2012), Jafri (2013), 

namun sejauh ini belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan berbagai 

faktor terkait karakterikstik individu,  budaya organisasi, motivasi, komunikasi,  

gaya kepemimpinan, praktek sumber daya manusia secara komprehensif, dan 

melihat perbedaannya berdasarkan generasi, khususnya pada Generasi X dan 

Generasi Y. Dengan karakteristik yang dimiliki masing-masing generasi, dapat 

diperoleh persepsi yang berbeda antar generasi untuk berbagai faktor yang 

diprediksi memiliki pengaruh terhadap keterikatan pegawai di Bank A.  

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan persepsi yang signifikan antara Generasi X dan 

Generasi Y pada variabel karakteristik individu, budaya organisasi, 

komunikasi, motivasi, gaya kepemimpinan, praktek sumber daya manusia, 

dan keterikatan pegawai di Bank A?; 

2. Bagaimana pengaruh variabel karakteristik individu, budaya organisasi, 

komunikasi, motivasi, gaya kepemimpinan, praktek sumber daya manusia 

terhadap keterikatan pegawai Generasi X dan Y di Bank A?.  

 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan : 

1. Menganalisis perbedaan persepsi yang signifikan pada variabel karakteristik 

individu, budaya organisasi, komunikasi, motivasi, gaya kepemimpinan, 

praktek sumber daya manusia dan keterikatan pegawai  Generasi X dan Y di 

Bank A; 

2. Menganalisis pengaruh variabel karakteristik individu, budaya organisasi, 

komunikasi, motivasi, pengaruh gaya kepemimpinan, praktek sumber daya 

manusia terhadap keterikatan pegawai Generasi X dan Y di Bank A. 

 

Manfaat Penelitian 

Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia 

terkait persepsi Generasi X dan Generasi Y terhadap faktor-faktor karakteristik 

individu, budaya organisasi, komunikasi, motivasi, gaya kepemimpinan, praktek 

sumber daya manusia, dan keterikatan pegawai, serta pengaruh variabel 

karakteristik individu, budaya organisasi, komunikasi, motivasi, gaya 

kepemimpinan, praktek sumber daya manusia terhadap keterikatan pegawai. 

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi pimpinan organisasi untuk memerhatikan faktor-faktor yang 

memengaruhi keterikatan karyawannya. Memahami perbedaan antar generasi di 

tempat kerja akan membantu pimpinan organisasi dalam membuat solusi yang 
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dibutuhkan, sehingga akan meningkatkan retensi dan keterikatan pegawai lintas 

generasi. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus untuk meneliti perbedaan persepsi yang signifikan 

pada faktor-faktor karakteristik individu, budaya organisasi, komunikasi, 

motivasi, gaya kepemimpinan, praktek sumber daya manusia, dan keterikatan 

pegawai, serta menganalisis pengaruh variabel karakteristik individu, budaya 

organisasi, komunikasi, motivasi, gaya kepemimpinan, praktek sumber daya 

manusia terhadap keterikatan pegawai berdasarkan generasi (Generasi X dan 

Generasi Y). Pengertian generasi berdasarkan pada tahun kelahiran. Adapun 

pertimbangan pemilihan Generasi X dan Generasi Y, mengingat pada saat ini 

Generasi X merupakan mayoritas pegawai di Bank A. Beberapa tahun yang akan 

datang pegawai Bank A akan berasal dari Generasi  X dan Generasi Y, sedangkan 

pegawai Baby Boomers akan memasuki usia pensiun. Generasi Y pada saat ini 

merupakan generasi termuda yang dalam beberapa tahun ke depan akan 

menduduki posisi manajerial dan keberadaannya penting dalam organisasi.  

Penelitian ini mempunyai kekuatan karena mendalami secara langsung 

faktor-faktor yang memengaruhi keterikatan pegawai dari lintas generasi pada 

suatu organisasi, sehingga diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih 

jelas dan masukan bagi manajemen untuk menyusun kebijakan yang sesuai. Di 

sisi lain terdapat kelemahan penelitian ini, karena keterbatasan penelitian 

dilaksanakan pada suatu bank tertentu.  

 

Kebaruan Penelitian 

Penelitian tentang keterikatan pegawai telah banyak dilakukan oleh peneliti 

lainnya dengan berbagai variabel penelitian. Penelitian sebelumnya tentang 

keterikatan pegawai yang dilakukan oleh peneliti lain lebih menekankan pada 

pengaruh variabel tertentu seperti budaya organisasi, motivasi, atau praktek 

sumber daya manusia. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

sebelumnya karena membuat permodelan yang mengintegrasikan beberapa  

variabel yang diteliti meliputi karakteristik individu, budaya organisasi, 

komunikasi, motivasi, gaya kepemimpinan, dan praktek sumber daya manusia 

pada generasi yang berbeda (Generasi X dan Generasi Y).  Karakteristik individu 

merupakan hal menarik sebagai salah satu variabel yang diteliti, mengingat 

penelitian sebelumnya  relatif masih jarang membahas hal ini. Di satu sisi terdapat 

pemahaman bahwa perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi 

antara individu dengan lingkungannya.  

Penelitian terkait faktor pribadi yang pernah dilakukan peneliti lain 

membahas antara lain mengenai umur pegawai, masa jabatan,  minat pegawai,  hal 

ini berbeda dengan variabel karakterisik individu pada penelitian ini yang 

memiliki indikator nilai-nilai dalam keluarga, lingkungan sosial, aktivitas 

berorganisasi. Penulis melihat fenomena dari pegawai khususnya pada Generasi Y 

yang aktif dan berkinerja baik di Bank A, pada umumnya mempunyai latar 

belakang    pengalaman   aktif   di   organisasi  pada   masa   perkuliahan  atau    di  




