
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Turnover karyawan merupakan salah satu momok yang ditakuti di semua 

perusahaan. Pengertian turnover menurut Novliadi (2007) adalah berhentinya 

seorang karyawan dari tempatnya bekerja secara sukarela. Demi mengurangi 

tingkat turnover karyawan maka perlu dilakukan identifikasi faktor-faktor yang 

menjadi pemicu terjadinya hal tersebut. Banyak hal yang menjadi pemicu turnover 

karyawan, seperti mencari pengalaman baru, ketidak puasaan akan lingkungan 

kerja, faktor keluarga, tingkat stres, dan masih banyak faktor-faktor lain. Terjadinya 

turnover karyawan tidak dapat dihindari, namun dapat rasionya dikurangi. 

Employee engagement merupakan salah satu metode yang dapat digunakan 

perusahaan untuk mengurangi tingkat turnover karyawan. Employee engagement 

pertama kali diperkenalkan oleh sekelompok peneliti Gallup pada tahun 2004. 

Scheimann (2011) menerjemahkan employee engagement sebagai keterikatan 

karyawan, merupakan kontributor penting dalam upaya retensi karyawan, retensi 

dan kepuasan pelanggan, serta kinerja karyawan. Employee engagement mencakup 

beberapa ranah seperti emosi, kinerja individu, kinerja organisasi, bahkan sampai 

kepada kinerja finansial organisasi atau perusahaan. 

Berbeda dengan job satisfaction, employee engagement sangat berkaitan 

dengan perilaku seseorang untuk mengikatkan diri atau melepaskan diri dari suatu 

perusahaan. Atau dalam kata lain karyawan dan perusahaan bersama-sama 

membangun hubungan baik. Employee engagement membuat perusahaan 

memperlakukan karyawan sebagai orang yang memiliki potensi untuk 

berkontribusi kepada perusahaan. Sedangkan job satisfaction menurut Hasibuan 

(2007) adalah sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. 

Sehingga dengan kata lain perusahaanlah yang menciptakan job satisfaction 

karyawan.  

Macey, Schneider, Barbera, dan Young (2009) menyatakan bahwa 

karyawan yang engaged dengan perusahaannya akan terlihat seperti berikut: 

1. Mereka akan berfikir secara proaktif. Mereka akan berinisiatif untuk melakukan 

hal-hal yang positif guna mencapai tujuan perusahaan. Karyawan yang 

memiliki pola pikir seperti ini tidak akan pernah berhenti untuk melakukan 

usaha demi kemajuan perusahaan.  

2. Mereka akan dengan suka rela melakukan yang bukan hanya menjadi kewajiban 

mereka, namun juga yang bukan menjadi kewajiban mereka dengan sepenuh 

hati demi tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Mereka tidak akan terpaku 

dengan pekerjaan yang dibebankan oleh perusahaan, sebaliknya mereka dengan 

senang hati membantu pekerjaan rekannya yang merasa kesulitan sehingga 

tercipta kerja sama yang baik antar karyawan. 

3. Karyawan akan secara aktif menambah keahlian mereka. Mereka dengan 

inisiatif tinggi memperkaya wawasan dan juga keahlian mereka tidak hanya 

untuk kepentingan pribadi, namun agar wawasan tersebut dapat diaplikasikan 

di tempat dimana mereka bekerja. Sehingga manajemen merasa bahwa 

perusahaan tidak hanya memberi namun juga diberi oleh karyawannya.  
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4. Karyawan yang memiliki keterikatan dengan perusahaannya apabila 

menghadapi kesulitan dalam pekerjaanya tidak akan mudah menyerah, mereka 

akan mengerahkan kemampuan yang mereka miliki untuk dapat menyelesaikan 

kesulitan tersebut. Manajemen tidak perlu untuk mendorong mereka untuk 

mengerjakan pekerjaanya dengan benar, karena mereka akan menyelesaikan 

pekerjaan mereka sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.  

5. Karyawan mampu beradaptasi apabila terjadi perubahan. Artinya mereka akan 

beradaptasi ketika situasi membutuhkannya tanpa perlu dorongan pihak 

manajemen. Mereka akan bersinergi dengan strategi baru yang diterapkan untuk 

mencapai visi dan misi perusahaan. 

PT Bank Mandiri TBK (PERSERO) berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998. 

Bank Mandiri merupakan hasil merger dari empat bank pemerintah yaitu Bank 

Bumi Daya, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia, dan 

Bank Dagang Negara. Salah satu penyebab dileburnya empat bank tersebut adalah 

karena krisis ekonomi yang melanda Indonesia saat itu, dimana Bank Mandiri 

melakukan konsolidasi dengan menutup 194 kantor cabang dan mengurangi jumlah 

karyawan yang ada dari 26.600 orang menjadi 17.620 orang (sumber: Bank 

Mandiri).  

Selama enam tahun perjalanannya, Bank Mandiri fokus terhadap perubahan 

platform teknologi mereka, yang menjadi sebuah prestasi tersendiri bagi Bank 

Mandiri. Tidak kurang dari 200 juta US Dollar dana yang digelontorkan Bank 

Mandiri untuk investasi tersebut (sumber: Bank Mandiri). Karena dengan 

perubahan platform teknologi tersebut mereka dapat memperluas pangsa pasar 

mereka mulai dari korporasi, komersial, mikro dan retail, serta perorangan. 

Tahun 2005, Bank Mandiri membuat program transformasi empat tahunan 

yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Agenda program 

transformasi yang pertama (2005-2009) adalah rekonstruksi ulang pondasi Bank 

Mandiri, ekspansi bisnis untuk menjamin pertumbuhan yang signifikan di berbagai 

segmen dan mencapai tingkatan profit yang mampu melebihi rata-rata pasar, dan 

menjadi bank regional terdepan melalui konsolidasi dari bisnis jasa keuangan dan 

akuisisi perusahaan lain yang menjadi nilai tambah Bank Mandiri (sumber: Bank 

Mandiri).  

Evaluasi Bank Mandiri yang dilakukan pada akhir periode 2009 

menunjukkan hasil yang positif. Hasil tersebut dapat dilihat dari kredit bermasalah 

yang menunjukan penurunan signifikan yang tercermin dari rasio NPL (Non 

Performing Loan) dari 15,34 persen di tahun 2005 menjadi 0,62 persen di akhir 

periode 2009. Selain itu laba bersih Bank Mandiri juga meningkat drastis dari Rp 

0,6 Triliun pada 2005 menjadi Rp 9,2 triliun di akhir periode 2009 (sumber: Bank 

Mandiri). Hasil tersebut sejalan dengan prestasi yang dicapai oleh Bank Mandiri, 

salah satunya adalah menjadi urutan pertama service leader perbankan nasional 

berturut turut pada tahun 2007 sampai 2010 berdasarkan survai Marketing Research 

Indonesia (MRI). 

Pada program transformasi empat tahunan yang kedua Bank Mandiri 

menargetkan mencapai nilai kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia yaitu sebesar 

Rp 225 triliun dengan pendapatan mendekati angka 16 persen, ROA (Return On 

Asset) mencapai kisaran 2,5 persen dan ROE (Return On Equity) yang mendekati 

25 persen, serta menjaga kualitas aset yang direfleksikan dari rasio NPL (Non 

Performing Loan) gross di bawah 4 persen (sumber: Bank Mandiri). 
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Evaluasi transformasi kedua yang dilakukan Bank Mandiri ternyata melesat 

jauh dari yang ditargertkan pada awal 2010. Sampai dengan akhir tahun 2011 total 

aset Bank Mandiri mencapai Rp 551,9 triliun. Total kredit Bank Mandiri pun juga 

meningkat menjadi Rp 314,4 triliun. Tidak hanya itu, total net profit pun meningkat 

menjadi Rp 12,2 triliun dari tahun 2006 yang hanya menyentuh angka Rp 2,4 triliun. 

Keuntungan tambahan Bank Mandiri sendiri diperoleh dari anak-anak 

perusahaannya yang memberikan kontribusi sebesar 12 persen dari total net profit 

(sumber: Bank Mandiri). Anak perusahaan Bank Mandiri antara lain yaitu Mandiri 

Sekuritas, Axa Mandiri, Mandiri Syariah, Bank Sinar Harapan Bali, dan Mandiri 

Tunas Finance.  

Tahun 2014 Bank Mandiri mendapatkan predikat sebagai bank BUMN 

dengan aset terbesar, dimana nilai aset Bank Mandiri mencapai 855 Triliun Rupiah. 

Selain jumlah aset tersebut, Bank mandiri juga menjadi salah satu Bank BUMN 

yang menyerap banyak tenaga kerja. Sampai dengan periode Desember 2014, 

jumlah karyawan Bank Mandiri sebanyak 64.000 lebih. Terdiri atas 34.000 pegawai 

dan 30.000 tenaga kerja alih daya. Bank mandiri saat ini telah memiliki lebih dari 

2.000 kantor cabang, termasuk tujuh cabang di luar negeri, serta lebih dari 10.000 

lebih mesin ATM (sumber: Bank Mandiri). 

Pemaparan di atas menunjukkan besarnya Bank Mandiri sebagai salah satu 

perusahaan Bank BUMN di Indonesia. Terlebih dengan banyaknya tenaga kerja 

yang berkualitas yang dimilikinya. Dengan jumlah tenaga kerja yang banyak dan 

berkualitas menjadi peluang besar bagi Bank Mandiri. Peringkat yang melekat pada 

Bank Mandiri saat ini jelas dicapai dengan kerja keras seluruh bagian perusahaan. 

Tanpa ada kerja keras dan kerja sama yang baik tidak mungkin Bank Mandiri 

dengan cepat mampu menjadi bank terbesar di Indonesia. 

Retail risk merupakan salah satu grup di Bank Mandiri yang memiliki peran 

penting. Grup ini memiliki tugas khusus yaitu menangani kredit-kredit nasabah 

yang bermasalah. Jenis produk yang wajib ditangani oleh retail risk adalah business 

banking, micro banking, mortgage, personal loan, dan credit card. Kredit 

bermasalah tersebut adalah kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajiban 

seperti pokok pinjaman, beban bunga, dengan atau keterlambatan serta ongkos bank 

yang menjadi beban debitur. Grup retail risk Bank Mandiri pernah mengalami masa 

sulit ketika tingkat turnover karyawan cukup tinggi. Data internal grup retail risk 

Bank Mandiri memaparkan tingginya angka turnover karyawan sebesar 25 persen 

per tahunnya. Hal tersebut menjadi tantangan pimpinan grup retail risk Bank 

Mandiri (Sumber: Bank Mandiri). Terlebih semakin ketatnya persaingan di industri 

perbankan saat ini dimana Indonesia masuk kedalam masyarakat MEA di tahun 

2015 membuat grup retail risk Bank Mandiri perlu menerapkan employee 

engagement kepada para pekerjanya. 

Pada tahun 2014 total kredit bermasalah yang mampu ditangani oleh grup 

retail risk mencapai 1 triliun lebih (sumber: Bank Mandiri). Tentunya hal tersebut 

memicu Bank Mandiri untuk terus memperkuat grup retail risk karena besarnya 

peranan terhadap perusahaan. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu utama 

karyawan grup retail risk di Bank Mandiri perlu memiliki engagement dengan 

perusahaan. 
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Perumusan Masalah 

Melihat latar belakang yang telah dikemukakan, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kondisi kinerja grup retail risk saat ini di PT Bank Mandiri? 

2. Hambatan apa yang ditemui dalam pelaksanaan employee engagement pada 

grup retail risk di PT Bank Mandiri? 

3. Faktor apa saja yang menunjang terciptanya employee engagement pada grup 

retail risk di PT Bank Mandiri? 

4. Bagaimanakah pengaruh employee engagement terhadap peningkatan kinerja 

grup retail risk di PT Bank Mandiri? 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis kondisi kinerja grup retail risk saat ini di PT Bank Mandiri. 

2. Menganalisis hambatan pelaksanaan employee engagement pada grup retail 

risk di PT Bank Mandiri. 

3. Menganalisis faktor yang menunjang terciptanya employee engagement pada 

grup retail risk di PT Bank Mandiri. 

4. Menganalisis pengaruh employee engagement terhadap peningkatan kinerja 

grup retail risk di PT Bank Mandiri. 

 

 

Manfaat Penelitian 

1. Untuk menambah referensi di bidang ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu 

sumber daya manusia dan penelitian kuantitatif. 

2. Sebagai pedoman yang bisa diadopsi organisasi yang ingin melakukan metode 

sejenis demi peningkatkan kinerja karyawan. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini di titik beratkan kepada seluruh karyawan tetap 

grup retail risk yang bekerja di kantor pusat Bank Mandiri Wisma Mandiri, Jl. MH. 

Thamrin No 5, Jakarta. Peneliti ingin melihat besaran pengaruh employee 

engagement terhadap peningkatan kinerja grup retail risk Bank Mandiri. Data 

kinerja yang digunakan periode 2012 sampai 2014. Hal tersebut dilatar belakangi 

efektifnya penerapan employee engagement di periode tersebut. Sehingga 

diharapkan penelitian ini mampu melihat besaran efek employee engagement demi 

peningkatan kinerja grup retail risk Bank Mandiri. 

 

 




