
 
 

1  PENDAHULUAN 

 
Latar Belakang 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan penggerak utama dalam 

pencapaian visi dan misi suatu perusahaan. Pencapaian tujuan perusahaan akan 

terwujud apabila ditunjang oleh SDM yang bermutu diharapkan mampu merespon 

dengan cepat dan mampu menghadapai perubahan di dalam dunia bisnis. Dalam 

Sutanto (1999) disebutkan bahwa komitmen karyawan terhadap pemimpin 

mempunyai dampak yang nyata terhadap hasil kerja karyawan daripada komitmen 

karyawan terhadap organisasi. Hal ini berarti bahwa komitmen karyawan terhadap 

organisasi dapat tercipta dengan sendirinya apabila karyawan tersebut memiliki 

komitmen terhadap pemimpinnya. Oleh karena itu, komunikasi dan hubungan 

yang baik antara pemimpin dan pengikut sangat penting untuk menciptakan 

kepercayaan, rasa hormat, rasa tanggung jawab yang tinggi, dan kesetiaan yang 

kuat antara pemimpin dan pengikut, seperti yang dibahas dalam teori pertukaran 

pemimpin-anggota (leader-member exchange atau LMX theory.). Aspek 

terpenting dalam menciptakan suatu keunggulan bersaing adalah meningkatkan 

mutu SDM yang dimiliki.  

Seiring dengan perjalanan bisnis, pada umumnya suatu organisasi akan 

mengalami empat tahapan daur hidup organisasi. Menurut Maurer (2001) terdapat 

empat tahapan mendasar dalam daur hidup organisasi, yaitu tahap perkenalan 

(Introduction), pertumbuhan (Growth), pendewasaaan (Maturity) dan penurunan 

(Decline). 

Mengikuti kondisi tersebut, diperlukan suatu perangkat organisasi yang 

berfokus kepada lingkungan bisnis perusahaan, baik internal maupun eksternal. 

Kondisi lingkungan bisnis yang sangat dinamis dengan tingkat persaingan tinggi 

membuat banyak perusahaan sadar bahwa kunci sukses tidak hanya terletak pada 

modal yang besar, teknologi maju, atau produk yang baru diproduksi. Saat ini 

satu-satunya faktor yang mampu menciptakan daya saing berkesinambungan 

adalah SDM. 

Di sisi lain, karyawan merupakan individu unik yang memiliki kebutuhan 

untuk berkembang, keinginan mendapatkan yang lebih baik, rasa ingin dihargai, 

dan lain sebagainya. Kebutuhan ini berbeda tingkatan antara satu karyawan 

dengan lainya. Bisa dikatakan seluruh karyawan memiliki keinginan dan harapan 

yang bisa jadi berbeda-beda terhadap perusahaan dan pekerjaannya. 

Perusahaan masa kini harus dapat mengakomidir keinginan dan harapan 

tersebut jika tetap ingin mendapatkan kemampuan terbaik yang dimiliki oleh 

karyawan tersebut. Perusahaan harus sensitif dan mengerti bahwa karyawan 

bukan robot yang hanya diberikan tuntutan untuk bekerja mencapai tujuan 

perusahaan dan mengabaikan sisi humanisme yang dimiliki. Pengabaian atau 

ketidaksesuaian keinginan dan harapan karyawan dengan pekerjaan yang dia 

lakukan saat ini bisa berakibat karyawan meninggalkan perusahaan. Karyawan 

akan memilih bekerja diperusahaan lain yang lebih memperhatikan kesejahteraan 

dan kebutuhannya. 

Hilangnya karyawan-karyawan terbaik perusahaan akan berdampak pada 

proses bisnis yang dijalankan perusahaan. Dampak turnover cukup merugikan 

perusahaan, karena banyak biaya yang dikeluarkan seperti uang pisah, 
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ketidakmanfaatan fasilitas, biaya kepegawaian (seperti rekrutmen, wawancara, tes 

masuk, pencatatan komputer, perubahan payroll), biaya pelatihan, lembur, dan 

yang lebih nyata adalah kerugian produktivitas sampai karyawan baru mencapai 

produktifitas yang sama dengan karyawan lama yang memilih meninggalkan 

perusahaan (Pandiangan 2011). Karyawan yang ada saat ini akan terkena dampak 

dari kepergian karyawan tersebut, karena beban kerja akan bertambah selama 

pekerjaan tersebut belum ada yang menggantikan. Belum lagi saat ini semakin 

sulit mencari pengganti karyawan kompeten karena persaingan pencarian SDM 

semakin sengit. Reputasi perusahaan akan di pertanyakan apabila memiliki 

turnover yang tinggi. 

Fokus penelitian ini menganalisis bagaimana work engagement mampu 

berperan penting dalam menghadapi tuntutan organisasi atau perusahaan yang 

dimiliki oleh karyawan PT Evergeen Shipping Agency Indonesia, melalui Model 

Job Demands-Resources (JD-R) Bakker (2001) bahwa setiap pekerjaan memiliki 

faktor risiko sendiri yang terkait dengan pekerjaan. Faktor-faktor ini dapat 

dikelasifikasikan dalam dua kategori umum (job demands dan job resources), 

sehingga menjadikan model yang menyeluruh yang dapat diterapkan untuk 

berbagai pengaturan kerja. 

Penelitian yang dilakukan oleh Takawira et al. (2012) mengungkapkan 

bahwa turnover intention berhubungan erat dengan work engagement dan job 

embeddedness. Turnover intention yang tinggi secara nyata memperlihatkan 

rendahnya tingkat work engagement dan job embeddedness. 

Work engagement merupakan isu terkini dalam pengelolaan SDM Work 

engagement diartikan sebagai kondisi mental positif, memuaskan yang 

berhubungan dengan pekerjaan yang dikarakteristikan dengan semangat (vigor), 

dedikasi (dedication), dan penghayatan (absorption) (Schaufeli et al. 2002). Work 

engagement merupakan salah satu konstruk yang dimasukkan ke dalam konteks 

psikologi positif. Konstruk tersebut menekankan pada kesejahteraan seorang 

karayawan (Schaufeli et al. 2002). Karyawan yang engaged dengan pekerjaannya 

memiliki hubungan baik dengan rekan kerjanya dan iklim perusahaan akan lebih 

baik. Karyawan yang memiliki tingkat keterikatan kerja tinggi akan menunjukkan 

performa terbaiknya, karena karyawan tersebut menikmati pekerjaan yang 

dilakukan (Bakker dan 2010). 

Schaufeli dan Bakker (2004) menyatakan bahwa work engagement oleh 

dua faktor utama, yaitu Job Demands dan Job resources. Beliau menyatakan Job 

Demands adalah aspek-aspek fisik, psikologis, sosial dan organisasi dari 

pekerjaan yang membutuhkan usaha dalam bentuk fisik, kognitif maupun 

emosional secara terus menerus, maka perlu diasosiasikan dengan biaya fisik dan 

atau psikologi tertentu. Secara kuantitatif job demands adalah banyaknya 

pekerjaan yang harus diselesaikan dan tenggat waktu penyelesaian, secara 

kualitatif beban kerja berdampak pada reaksi karyawan terhadap pekerjaannya. 

Meskipun Job Demands tidak selalu menghasilkan pengaruh negatif namun Job 

Demands dapat berubah menjadi stres kerja, bila disertai dengan tuntutan yang 

membutuhkan usaha besar, yang pada akhirnya dapat menimbulkan pengaruh 

negatif seperti depresi, kecemasan dan burnout. 

Job resources adalah aspek fisik, sosial, psikologis, atau organisasional 

dan pekerjaa yang mampu (1) mengurangi tuntutan pekerjaan dalam kaitannya 

dengan pengorbanan psikologis (psychological cost) yang diberikan karyawan; (2) 
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memberikan pengaruh pada pencapaian tujuan; (3) menstimulasi pengembangan 

dan pmbelajaran. Job resources memainkan peran sebagai motivasi instrik yang 

membantu perkembangan individu, maupun sebagai motivasi eksternal yang 

membantu individu untuk mencapai tujuan pekerjaanya. Job resources 

memberikan kontribusi yang nyata pada apabila Job Demands tinggi (Bakker et 

al. 2007)    

Penelitan lanjutan Bakker dan Demerouti (2008) menegaskan 

engagement diprediksi oleh Job resources yang berhubungan dengan sumber 

personal (Personal Resources) dan pada akhirnya akan menghasilkan kinerja 

tinggi. Personal Resources adalah evaluasi diri positif terkait dengan ketahanan 

dan mengacu pada rasa individu dari kemampuan mengendalikan dan 

memberikan dampak baik pada lingkungannya. Personal Resources merupakan 

aspek diri yang pada umumnya dihubungkan dengan kegembiraan dan perasaan 

bahwa diri mampu memanipulasi, mengontrol dan memberikan dampak pada 

lingkungan yang sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. 

Beberapa karyawan mempersepsikan kondisi perusahaan saat ini masih 

dianggap kurang memuaskan, sehingga karyawan membuka diri jika 

mendapatkan tawaran lebih baik dari perusahaan lain. Beberapa mengeluhkan 

tuntutan kerja yang semakin besar, namun tidak ada panduan dari atasan. 

Beberapa lainnya menyatakan benefit yang diterima di posisi saat ini kurang 

memuaskan, padahal perusahaan pelayaran ini termasuk dalam lima perusahaan 

terbaik di Indonesia versi moverDB.com-shipping companies. 

Salah satu indikasi dari menurunnya tingkat kepuasan kerja adalah 

tingginya tingkat absensi (absenteeism), tingginya keluar masuknya karyawan 

(turnover), menurunya produktivitas kerja atau prestasi kerja karyawan 

(performance), rendahnya tingkat kepuasan kerja karyawan ini dialami pula oleh 

PT Evergreen Shipping Agency Indonesia selama periode tahun 2014-2016 

berdasarkan data yang dioleh persentase ketidakhadiran karyawan sepanjang 

tahun 2014 sebesar 21,56% atau 58 karyawan dari total 269 karyawan, untuk 

tahun 2015 sebesar 58.89% atau sebanyak 158 karyawan dari total 269 karyawan, 

dan untuk tahun 2016 sebesar 67,66% atau sebanyak 180 karyawan dari total 266 

karyawan, berdasarkan data tersebut tingkat ketidakhadiran karyawan cenderung 

meningkat ditiap tahunnya, dari data tingkat absensi karayawan PT Evergreen 

Shipping Agency Indonesia dapat diindikasikan telah terjadi masalah rendahnya 

kepuasan kerja karyawan, hal ini sangat memengaruhi turnover dan performance 

karyawan tersebut. 

Perumusan Masalah 

Keterikatan pegawai dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hasil penelitian 

Sumaryati (2004) menunjukkan bahwa 58.2% keterikatan dipengaruhi secara 

positif antar peubah-peubah organisasi, peubah lingkungan kerja, peubah 

kandungan tugas, dan peubah pribadi, sedangkan selebihnya 41.8% dipengaruhi 

oleh faktor lain kemudia engagement terjadi ketika karyawan mengetahui apa 

yang diharapkan, apakah mendapatkan sumber daya untuk menyelesaikan 

pekerjaan, apakah memiliki kesempatan berpartisipasi terhadap pengembangan 

dan mendapatkan umpan balik, merasa bahwa kontribusi yang diberikan terhadap 

perusahaan dapat diterima atau diapresiasi (Batista-Taran et al. 2009). Hal ini 

menjadi fokus penelitian dalam menganalisis bagaimana work engagement 
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mampu berperan penting dalam menghadapi tuntutan perusahaan yang dimiliki 

oleh karyawan PT Evergeen Shipping Agency Indonesia, ditinjau dari  LMX, Job 

Demands, Job resources, dan personal resources dengan menggunakan Job 

Demands-resources model.  

Teori ini dikembangkan oleh Profesor Arnold Bakker dari universitas 

Erasmus Belanda sejak tahun 2000. Teori tersebut banyak digunakan oleh para 

peneliti dari psikologi organisasi untuk mendapatkan gambaran keterikatan 

karyawan secara individual dengan pekerjaannya. Perumusan masalah penelitian 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana work engagement karyawan  PT Evergreen Shipping Agency 

Indonesia ditinjau dari Mutu LMX Job Demands, Job resource dan personal 

resources  dan peubah manakah yang paling berpengaruh? 

2. Peubah manakah di antara mutu LMX, Job Demands, Job resources dan 

personal resouces yang paling berpengaruh terhadap work engagement ? 
 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh mutu LMX, Job Demands, Job resources dan 

Personal Resources terhadap work engagement karyawan PT Evergeen 

Shipping Agency Indonesia 

2. Menganalisis peubah yang paling mempengaruhi work engagement, di antara 

mutu LMX, Job Demands, Job resources, Personal Resources dan 

implikasinya. 

Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

manajerial yang dapat dijadikan informasi dan acuan pengambilan langkah-

langkah nyata yang dapat mempengaruhi work engagement para karyawan. 

2. Kalangan akademisi dapat menambah pengetahuan dan menjadikan 

penelitian ini bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya. 

3. Sebagai mahasiswa dapat terimplementasikan teori yang telah dipelajari. 
 

Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus pengkajian penelitian adalah work engagement para karyawan 

perusahaan yang diteliti dengan Job Demands – resources model, yang meliputi 

Job Demands, Job resources dan Personal Resources serta mutu LMX. 

   

2 TINJAUAN PUSTAKA 
 

  Work Engagement 
 

   Engagement menjadi konsep yang popular di kalangan bisnis, konsultan 

dan juga akademisi. Konsep awal employee engagement dipopulerkan di awal 

tahun 1990-an oleh organisasi Gallup (Buckingham dan Coffman dalam Bakker 




