
1  PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

PT. Bank KIT merupakan salah satu BUMN terbesar dengan jumlah aset 

sebesar 781 trilyun rupiah dan laba sebesar 24.6 trilyun rupiah per 31 Desember 

2014. Pencapaian tersebut didukung oleh seluruh pekerja PT. Bank KIT baik 

pekerja tetap, kontrak, maupun outsourcing. Jumlah Pekerja PT. Bank KIT saat ini 

adalah 127.881 orang yang tersebar di lebih dari 10.000 unit kerja PT. Bank KIT 

di seluruh Indonesia. Pertumbuhan pekerja PT. Bank KIT selama 5 tahun terakhir 

menunjukan peningkatan yang cukup signifikan. Jika diklasifikasikan berdasarkan 

kelompok tahun kelahiran, 84 persen pekerja PT. Bank KIT saat ini didominasi 

oleh pekerja yang berasal dari generasi Y, yaitu pekerja dengan tahun kelahiran 

antara tahun 1980 sampai 1995 atau yang saat ini berusia 20 sampai 35 tahun, dan 

selebihnya sebanyak 12 persen merupakan pekerja yang berasal dari generasi x 

dengan tahun kelahiran 1965 sampai 1979, dan sebanyak 4 persen merupakan 

pekerja yang berasal dari generasi baby boomers dengan tahun kelahiran 1946 

sampai 1964. Data komposisi jumlah pekerja PT. Bank KIT dapat dilihat pada 

gambar 1.   

 

 
 Sumber: Lap. Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) PT. Bank KIT 
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Gambar 1 Komposisi Jumlah Pekerja PT. Bank KIT Tahun 2010-2014 

 

Pertambahan pekerja baru yang berasal dari generasi Y dalam jumlah yang 

signifikan tersebut, berimplikasi pada peningkatan jumlah biaya tenaga kerja. 

Dilain sisi, ditengah pertumbuhan jumlah pekerja tersebut dalam 3 tahun terakhir 

produktifitas pekerja dari sisi laba per biaya tenaga kerja mengalami tren 

penurunan (Gambar 2).  

 



 
       Sumber: Divisi Kebijakan dan Pengembangan SDM PT. Bank KIT dalam % 
 

     Gambar 2  Produktifitas Pekerja PT. Bank KIT Dari Sisi Laba Per Biaya     

Tenaga Kerja Tahun 2009-2014 

 

Berdasarkan pengamatan serta wawancara tahap awal dengan pihak 

Direktorat Manajemen SDM PT. Bank KIT tampak  bahwa kebijakan, ketentuan, 

serta tata laksana ke-SDMan terkait dengan rekrutmen hingga masa pension, 

sampai dengan saat ini masih menggunakan pola pengembangan yang sama yang 

bersifat generalis atau umum serta belum memperhatikan perbedaan generasi 

pekerja. Hal tersebut diantaranya dapat disebabkan karena belum adanya 

keyakinan bahwa karakteristik ataupun sistem nilai (values) yang dimiliki oleh 

pekerja generasi Y berbeda sehingga membutuhkan kebijakan SDM yang berbeda 

pula. Mengingat generasi Y secara umum memiliki tingkat pendidikan yang 

tertinggi dibandingkan generasi sebelumnya, dalam pekerjaan mereka cenderung 

menempatkan nilai yang lebih besar dalam aspek intrinsik dan aktualisasi diri dari 

pekerjaan (Monroe 2010).  

Dalam jangka panjang, strategi pengelolaan SDM harus adaptif dalam 

menyikapi perubahan dan pergeseran karakteristik maupun nilai yang dianut oleh 

setiap generasi pekerja. Hipotesa awal tersebut diperkuat oleh penelitian 

Luntungan (2014) yang menyatakan bahwa kajian pustaka memperkenalkan 

generasi Y sebagai generasi yang memiliki tingkat pendidikan yang paling tinggi 

serta memiliki potensi yang besar namun meminta perlakukan khusus dalam 

pekerjaan.     

PT. Bank KIT sebagai perusahaan pemberi kerja perlu memahami 

karakteristik dari pekerja generasi Y dan motivasi kerja yang sesuai untuk memicu 

produktifitas kerja, mengingat saat ini jumlahnya mendominasi dan dimasa yang 

akan datang pekerja generasi Y ini akan menjadi penerus keberlangsungan bisnis 

Bank KIT. Berdasarkan komposisi jumlah pekerja saat ini, dalam waktu 5 sampai 

10 tahun mendatang pekerja dari kelompok generasi Y yang saat ini masih berusia 

dibawah 35 tahun, akan menggantikan pekerja-pekerja yang saat ini menduduki 

jabatan puncak sehingga perlu dipersiapkan pekerja-pekerja muda yang memiliki 

kompetensi serta produktifitas kerja yang baik.  

Daya saing industri sering dikaitkan dengan produktifitas. Dalam upaya 

meningkatkan produktifitas pekerja, Earlier, Schuller, dan Jackson (1996) telah 

menemukan bahwa hubungan antara penghargaan, pengakuan, dan motivasi 

pekerja yang sesuai, dapat secara signifikan mendukung keberhasilan organisasi. 

Barling dan Loughlin (2001) menyatakan perusahaan akan ditantang untuk 

menarik, memotivasi, dan mempertahankan pekerja muda dengan pendekatan 

tertentu. Sehingga meneliti motivasi penting untuk mendapatkan gambaran 



program atau kebijakan apa yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan 

produktifitas pekerja khususnya pekerja muda.  

 

 

Identifikasi Masalah 

 

PT. Bank KIT sebagai perusahaan pemberi kerja perlu memahami 

karakteristik generasi Y. Dulin (2005) dan Wong et al. (2008) menemukan bukti 

yaitu terdapat perbedaan antara generasi Y dan generasi lainnya di tempat kerja. 

Perbedaannya adalah pada karakteristik dan motivasi kerja. Kehadiran generasi Y 

dengan pola kerja yang unik telah menjadi sumber perubahan suasana dan pola 

kerja di dunia kerja, para pemberi kerja tampak berjuang untuk mencari tahu 

segala hal tentang generasi Y (Raines 2002). Smola dan Sutton (2002) serta 

sujansky (2004) mengatakan meskipun anggota generasi Y sudah masuk dalam 

angkatan kerja, mereka tidak langsung mencapai performa terbaik dalam bekerja 

sehingga manajemen perlu memahami kebutuhan unik dari generasi Y. Singla 

(2013) mengatakan sumber daya manusia (SDM) adalah aset terpenting dari 

sebuah organisasi dan bagi bisnis perbankan adalah tanpa pengecualian.  

Sebagai perusahaan BUMN berorientasi global, PT. Bank KIT perlu 

meningkatkan produktifitas SDM khususnya generasi Y karena saat ini jumlahnya 

mendominasi dan dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun yang akan datang akan 

menggantikan manajemen puncak saat ini. Untuk itu penelitian terkait motivasi 

yang sesuai untuk meningkatkan produktifitas pekerja generasi Y menjadi sangat 

penting untuk mendukung peningkatan produktifitas dan keberhasilan perusahaan 

(Maduka dan Okafor 2014; Dobre 2013). 

 

 

 

Rumusan Masalah 

 

Sebagai perusahaan BUMN yang berorientasi global dan ditengah 

persaingan yang sangat ketat pada industri perbankan, PT. Bank KIT perlu 

meningkatkan produktifitas SDM khususnya pekerja generasi Y. Dalam rangka 

meningkatkan produktifitas pekerja generasi Y, PT. Bank KIT perlu memberikan 

motivasi yang sesuai berdasarkan karakteristik dari pekerja generasi Y khususnya 

yang berkaitan dengan perilaku dalam bekerja. Berdasarkan penjelasan diatas, 

maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana karakteristik pekerja generasi Y di PT. Bank KIT? 

2. Apa saja faktor-faktor motivasi dari pekerja generasi Y di PT. Bank KIT dan 

bagaimana hubungannya dengan karakteristik?  

3. Bagaimana motivasi mempengaruhi produktifitas pekerja generasi Y di PT. 

Bank KIT?  

4. Bagaimana strategi pengelolaan pekerja generasi Y di PT. Bank KIT? 

 

 

 

 

 



Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis karakteristik pekerja generasi Y di PT. Bank KIT. 

2. Menganalisis faktor – faktor motivasi dari pekerja generasi Y di PT. Bank 

KIT dan hubungannya dengan karakteristik. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi pada produktifitas pekerja generasi Y di PT. 

Bank KIT. 

4. Merumuskan strategi pengelolaan pekerja generasi Y di PT. Bank KIT. 

 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Sebagai masukan dan kontribusi pemikiran bagi divisi kebijakan dan 

pengembangan SDM PT. Bank KIT dalam menyusun strategi pengelolaan 

SDM khususnya pekerja generasi Y. 

2. Sebagai bahan pustaka untuk institusi pendidikan dan dapat dikaji untuk 

penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai sarana bagi penulis untuk meningkatkan hard competency dalam 

menunjang pekerjaan.   

 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA 

 
 

Definisi Generasi Y 

 

Pembahasan mengenai generasi Y di Indonesia masih sangat terbatas 

sehingga penelitian yang ada secara langsung menggunakan batasan tahun lahir 

yang sama dengan tahun lahir yang dibangun dari peta demografi Amerika 

Serikat, Eropa, dan Australia. Batasan tahun kelahiran yang digunakan dalam 

penelitian sebelumnya, juga berbeda-beda antara satu dan yang lain dikarenakan 

adanya perbedaan paparan teknologi dan kualitas infrastruktur yang diperlukan 

untuk penyerapan arus informasi dan teknologi sebagai salah satu kriteria utama 

pembatasan tahun kelahiran generasi Y. Walaupun akan terdapat perbedaan dalam 

penggunaan batasan tahun kelahiran, generasi Y merupakan kelompok generasi 

dengan tahun kelahiran 1980 sampai 2000 (Zemke et al. 1999). Generasi Y 

ditandai dengan keanekaragaman karakter, tingkat pendidikan yang tinggi, 

pengaruh orang tua yang berasal dari generasi Baby Boomers, serta peristiwa 

sosial politik dan sosio-historis yang terjadi dari tahun 1980-an, 1990-an dan 

2000-an (Nimon 2007).  

Anggota generasi Y telah menarik perhatian banyak pihak karena 

karakteristik yang unik dan dianggap berbeda dari generasi-generasi sebelumnya. 

Periode kelahiran dan dibesarkannya generasi Y bersamaan dengan 

perkembangan berbagai teknologi terbaru. Kehidupan sebagai anak-anak dari 




