
 

1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

Peran sumber daya manusia dalam suatu organisasi dirasakan sangat 

penting. Human Capital merupakan  salah satu unsur terpenting  dari aset tak 

berwujud sebuah perusahaan (Baron dan Michael 2013). Peningkatan kinerja 

individu sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan akan meningkatkan 

kinerja dari organisasi tersebut. Setiap perusahaan akan mencari individu dengan 

kualitas terbaik untuk dijadikan anggota. Karyawan yang terikat baik dengan 

perusahaan maupun pekerjaan, maka ia akan terdorong untuk melakukan tujuan 

yang menantang. Mereka memiliki keinginan untuk sukses dan komitmen pribadi 

untuk mencapai tujuan tersebut. Tidak hanya giat tetapi juga antusias untuk 

menggunakan energi yang mereka miliki untuk bekerja. 

Employee engagement merupakan kondisi yang positif, fulfillment, dan 

aktivitas mental dengan karakteristik semangat (penuh energi), dedikasi, dan 

konsentrasi (absorption). Kondisi ini kurang lebih menggambarkan individu yang 

penuh energi dan memiliki ketahanan mental saat bekerja, bersungguh-sungguh 

dalam usaha dan gigih dalam menghadapi kesulitan. Dedikasi menggambarkan 

keterlibatan yang kuat dalam bekerja, serta adanya pemaknaan, antusiasme, 

inspirasi, rasa bangga, dan merasakan tantangan di dalamnya. Terakhir, 

absorption menggambarkan kondisi individu yang penuh konsentrasi dan tidak 

merasakan berlalunya waktu dalam bekerja (Bakker dan Matthjis 2010). 

Employee engagement yang baik tercipta dengan terbentuknya kepercayaan dan 

komitmen diantara karyawan sehingga terjadi proses berbagi informasi (Aryee et 

al. 2002)  dan kerjasama antara karyawan (Schoorman et al. 2007). Proses diatas 

akan berdampak kepada komunikasi yang efektif sehingga meningkatkan 

produktivitas perusahaan, kinerja, dan orientasi kepada pelanggan dari karyawan 

(Downs dan Adrian 2004). 

Personal resources merupakan aspek individu yang secara umum 

berhubungan dengan ketahanan dan keberhasilan individu untuk mengontrol 

dampak lingkungan kerja (Hobfoll 2002). Terdapat banyak aspek individu yang 

dapat mempengaruhi bagaimana seseorang bekerja beberapa diantaranya adalah 

nilai dan motivasi. Nilai merupakan konsep dasar untuk menjelaskan organisasi 

secara personal dan sosial serta perubahan dalam organisasi (Wibowo 2013). Nilai 

merupakan deskripsi fundamental dari motivasi (Parks dan Guay 2009). Terdapat 

keterkaitan konsep diantara nilai dan motivasi yang dimiliki oleh seseorang. 

Perbedaan antara nilai ataupun motivasi ini dapat menyebabkan gap yang 

berdampak pada penurunan employee engagement. Hasil penelitian Ayu (2015) 

menyatakan bahwa personal resources merupakan variabel yang mempengaruhi 

employee engagement. 

Nurjanah et al. (2016) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

kepribadian karyawan secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap 

employee engagement. Sejalan dengan Nurjanah et al. (2016), Fatimah et al. 

(2015) juga menyatakan bahwa employee engagement berpengaruh terhadap 

keterikatakan karyawan baik Generasi X maupun Generasi Y. Hal ini 

menunjukkan bahwa secara individu seseorang yang memiliki kepribadian atau 
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nilai yang dianut berpengaruh terhadap keterikatakan individu tersebut dalam 

bekerja. Penelitian lain juga menjelaskan bahwa tidak hanya karakteristik individu 

namun juga motivasi mempengaruhi employee engagement. Rachmatullah et al. 

(2015) melakukan penelitian mengenai motivasi terhadap employee engagement 

dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Hasil yang didapat bahwa 

motivasi secara simultan berpengaruh secara positif terhadap employee 

engagement. Kuvaas et al. (2017) menganalisis pengaruh motivasi instrinsik dan 

ekstrinsik terhadap karyawan. Hasil yang didapat bahwa terdapat pengaruh positif 

motivasi instrinsik terhadap keluaran positif karyawan dalam bekerja seperti 

kinerja dan komitmen organisasi. 

Berdasarkan kelompok generasi sebagian besar perusahaan di dunia saat ini 

terdiri dari empat generasi dengan perbedaan umur sampai 60 tahun dalam suatu 

perusahaan (Macon dan Artley 2009). Berbeda dengan pendapat tersebut pada 

saat ini di Indonesia terdapat tiga kelompok generasi yang berada dalam sebuah 

perusahaan. Kelompok generasi merupakan kelompok dari individu-individu yang 

lahir pada periode waktu yang hampir sama dan tumbuh dengan sejarah serta 

kehidupan sosial yang sama (Strauss dan Howe 2000). Tiga generasi tersebut 

dapat dibedakan menjadi Baby Bommers (1943-1960), Generasi X (1961-1981) 

dan Generasi Y atau yang sering juga disebut sebagai Generasi millennials (1982-

2000) (Strauss dan Howe 2000). Pada saat ini sebagian besar Generasi Baby 

Boomers telah memasuki masa pensiun sehingga kelompok generasi yang aktif 

dalam angkatan kerja adalah Generasi X dan Generasi Y.  

Angkatan kerja merupakan kelompok usia kerja (15 tahun) yang bekerja 

atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. 

Berdasarkan data BPS Indonesia  tahun 2017 jumlah angkatan kerja penduduk 

Indonesia sebanyak 131 544 111 juta orang. Pada saat ini angkatan kerja 

didominasi oleh Generasi X sebesar 43.28%, sedangkan Generasi Y sebesar 

40.77% dan Baby Boomers sebesar 15.95%. Berdasarkan jumlah Generasi Y 

secara keseluruhan terdapat 17.85% (15 234 991 juta orang) yang sedang 

melakukan pendidikan baik formal maupun non formal, sehingga jika 

diasumsikan mereka menyelesaikan pendidikan maka beberapa tahun mendatang 

kelompok Generasi Y akan mendominasi angkatan kerja di Indonesia (BPS 2017). 

Hal yang perlu diperhatikan juga bahwa Baby Boomers telah memasuki masa 

pensiun sehingga perusahaan akan mencari karyawan baru untuk menggantikan 

posisi mereka. Generasi X akan menggantikan jabatan Baby Boomers dan 

mengambil alih peranan sebagai pimpinan di perusahaan. Sebagai pemimpin 

Generasi X harus mempersiapkan diri untuk bekerja dengan Generasi Y, dimana 

Generasi Y memilki potensi yang besar sebagai aset perusahaan, namun perlu 

waktu untuk mengenal Generasi Y (Gursoy et al. 2013). Baik Generasi X maupun 

Generasi Y memiliki karakteristik, kepercayaan, etos kerja, nilai, perilaku, dan 

ekspektasi kerja yang berbeda dalam menjalankan fungsinya pada sebuah 

perusahaan (Niemiec 2000).  

Perbedaan dapat dilihat melalui karakter dari Generasi X yang lebih 

menyukai kerja sendiri, loyal, kreatif, pengambil resiko namun generasi ini lebih 

mementingkan work-life balance, sedangkan di sisi lain Generasi Y merupakan 

generasi yang menyukai teknologi, berorientasi pada hasil, dan terampil (Strauss 

dan Howe 2000). Menurut Jorgensen (2015) menyatakan bahwa terdapat 

persamaan dan perbedaan cara pandang antara dua generasi ini. Pada urutan 

pertama hal terpenting bagi Generasi X dan Generasi Y untuk dilakukan adalah 
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membuat perubahan karir di masa muda. Pada urutan kedua yang terpenting untuk 

dilakukan bagi Generasi X adalah bekerja secara mandiri dan mendapatkan 

otoritas dalam mengerjakan tugas mereka, sedangkan pada Generasi Y adalah 

mengikuti teknologi dan mendapatkan informasi mengenai tugas mereka. Pada 

urutan ketiga Generasi X menganggap bekerja dengan aksi yang nyata menjadi 

penting sedangkan Generasi Y pada urutan yang sama menganggap rasa tanggung 

jawab dalam bekerja adalah hal yang mereka anggap penting. 

Tidak hanya karakter dan cara pandang yang menjadi pembeda antara 

Generasi X dan Generasi Y namun juga motivasi kerja antara kedua generasi ini. 

Generasi X memiliki motivasi bekerja untuk hidup dan menginginkan kehidupan 

lain selain bekerja. Generasi Y menilai bahwa kebebasan merupakan nilai yang 

penting dalam bekerja, selain itu generasi ini menginginkan sebuah pekerjaan 

yang menarik bagi diri mereka (Broekhuizen 2017). Di sisi lain perbedaan 

terdapat pada cara kedua generasi ini memandang loyalitas. Generasi X 

mempunyai tingkat loyalitas rendah kepada suatu perusahaan, mereka lebih loyal 

terhadap atasan mereka. Generasi Y merupakan generasi yang memiliki idealisme 

yang tinggi sehingga generasi ini lebih loyal terhadap suatu ide dibandingkan 

dengan sebuah perusahaan (Gursoy et al. 2013). Gap yang terjadi diantara kedua 

generasi ini dapat dilihat pada Gambar 1 (Srinivasan 2012). 

 

 

Gambar 1 Gap antara Generasi X dan Generasi Y (Srinivasan 2012) 

 

 Menurut Srinivasan (2012) menyatakan bahwa gap atau jarak antara 

Generasi X dan Generasi Y dapat digambarkan pada Gambar 1. Generasi X 

berada pada kuadaran antara responsibility dan order. Pada kuadran tersebut 

Generasi X melakukan tugas dengan cenderung mengikuti cara yang lama tanpa 

bertanya, menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan tugas 

dan percaya bahwa tindakan di masa sekarang akan berdampak kepada masa 

depan. Di sisi lain, Generasi Y berada pada garis freedom. Generasi Y akan selalu 
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bertanya mengenai tugas mereka hingga mereka paham, menggunakan sumber 

daya yang berlebihan namun menciptakan beberapa pilihan cara penyelesaian 

yang tercepat dan terbaik, dan mengedepankan hasil terbaik dalam waktu yang 

singkat.  

Perbedaan cara pandang, nilai kerja dan motivasi antara Generasi X dan 

Generasi Y seperti yang telah disebutkan diatas dapat mengarah kepada 

perselisihan di tempat kerja, kesalahpahaman dalam komunikasi, produktivitas 

karyawan yang rendah, kesejahteraan karyawan yang rendah dan berkurangnya 

organizational citizenship behavior (Adams 2000, Smola dan Sutton 2002, Yu 

dan Miller 2003). Semakin besar gap yang tercipta akan memperbesar jarak 

diantara Generasi X dan Generasi Y. Jarak yang tercipta akan menciptakan 

kesenjangan berupa kurangnya komunikasi, rasa hormat, dan ketidakpedulian 

antara sesameakaryawan, sehingga mengurangi keterlibatan dari karyawan muda 

khususnya Generasi Y. Menurut Sharagay dan Tziner (2011) menyatakan bahwa 

hubungan antara keterlibatan kerja dan individu yang mendalam merupakan 

sarana penting memuaskan kebutuhan individu sehingga pekerjaan dapat berjalan 

dengan baik, sehingga secara tidak langsung bahwa gap yang terjadi antara 

Generasi X dan Generasi Y akan menyebabkan kinerja individu yang tidak 

maksimal.   

Berdasarkan penjabaran tersebut, penelitian mengenai pengaruh nilai 

individu dan motivasi terhadap employee engagement pada Generasi X dan 

Generasi Y dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh karakter individu 

yang dilihat berdasarkan nilai yang dianut terhadap employee engagement pada 

Generasi X dan Generasi Y; bagaimana pengaruh teori motivasi kerja terbaru 

terhadap employee engagement pada Generasi X dan Generasi Y; serta strategi 

untuk mempertahankan dan meningkatkan employee engagement pada Generasi X 

dan Y. Penelitian terhadap nilai individu dan motivasi kerja terhadap employee 

engagement terbaru ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada seluruh 

divisi human capital khususnya di Indonesia agar dapat mengoptimalkan sumber 

daya manusia dalam rangka pencapaian target dan kinerja perusahaan.  

 

 

Perumusan Masalah 

Generasi Baby Boomers telah memasuki masa pensiun sehingga tidak lama 

lagi generasi tersebut akan digantikan oleh Generasi X. Di sisi lain perusahaan 

akan mencari talenta baru untuk menggantikan posisi Baby boomers pada suatu 

perusahaan. Gererasi Y merupakan generasi terbaru yang memasuki angkatan 

kerja dan dalam beberapa tahun kedepan akan mendominasi angkatan kerja di 

Indonesia. Gursoy et al. (2013) menyatakan  bahwa Generasi X memandang 

Generasi Y merupakan generasi yang kurang memiliki rasa hormat terhadap 

pekerjaan mereka dan keteriktakan mereka dalam pekerjaan ataupun perusahaan 

sangatlah rendah. Generasi X sebagai wakil dari perusahaan merasa sulit untuk 

mempertahankan Generasi Y dan memotivasi mereka untuk tetap menjaga 

keterikatan baik terhadap perusahaan ataupun pekerjaan.  

Generasi Y mudah dalam mencari tempat kerja yang baru, dimana bagi 

perusahaan hal ini menjadi sangat tidak efisien. Sejalan dengan hal ini Chandra et 

al. (2017) mengatakan bahwa Generasi Y memiliki tingkat komitmen kerja lebih 

rendah dibandingkan Generasi X, sehingga Generasi Y mudah meninggalkan 
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pekerjaan yang lama dan mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan idealisme 

mereka. Idealisme yang dimaksud merupakan persepsi mengenai dunia kerja 

sesuai dengan generasi ini harapkan. Sektor industri pekerjaan yang diminati oleh 

Generasi Y adalah sektor swata (yang tidak berhubungan dengan pelayanan 

publik), hal ini dipilih karena karakteristik Generasi Y menginginkan interaksi 

sosial dan pengembangan karir yang cepat. Komitmen kerja yang rendah juga 

dapat menyebabkan employee engagement yang rendah pada generasi ini sehingga 

generasi ini merupakan generasi yang memiliki turn over yang tinggi.  

Terdapat perbedaan generasi yang menimbulkan gap antara kedua generasi 

ini. Gap ini menimbulkan perbedaan antara bagaimana kedua generasi ini menilai 

sesuatu bahkan untuk melakukan suatu hal mereka memiliki motivasi yang 

berbeda. Perbedaan yang terjadi tidak dapat dihapuskan namun gap yang terjadi 

dapat diperkecil, dengan mengetahui nilai-nilai yang dianut dan motivasi kerja 

kedua generasi ini diharapkan dapat memperkecil gap yang terjadi. Jika gap ini 

dapat diperkecil maka akan terjadi kepercayaan dan keterbukaan diantara kedua 

generasi ini yang akan membuat kedua generasi ini nyaman dalam bekerja. 

Kenyamanan dalam bekerja akan meningkatkan employee engagement, karyawan 

yang terikat akan menjadi setia kepada perusahaan dan dapat meningkatkan 

produktivitas perusahaan. Penilaian mengenai nilai individu dan motivasi kerja 

terhadap employee engagement untuk Generasi X dan Generasi Y dilakukan untuk 

mengetahui bagaimana kedua generasi ini memandang suatu hal, sehingga untuk 

menyelesaikan suatu masalah tidak hanya melihat dari satu belah pihak namun 

dari kedua belah pihak. Berdasarkan hal tersebut didapat perumusan masalah 

penelitian ini : 

1. Bagaimana pengaruh nilai personal terhadap employee engagement pada 

Generasi X dan Y ? 

2. Bagaimana pengaruh nilai personal terhadap motivasi kerja pada Generasi X 

dan Y ? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap employee engagement pada 

Generasi X dan Y? 

4. Bagaimana strategi yang dapat dirumuskan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan employee engagement pada Generasi X dan Generasi Y ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan relevansi dengan perumusan masalah 

tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini: 

1. Menganalisis pengaruh nilai personal terhadap employee engagement pada 

Generasi X dan Y. 

2. Menganalisis pengaruh nilai personal terhadap motivasi kerja pada Generasi 

X dan Y. 

3. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap employee engagement pada 

Generasi X dan Y. 

4. Menyusun strategi yang dapat dirumuskan untuk mempertahankan dan 

meningkatkan employee engagement pada Generasi X dan Generasi Y. 
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Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan untuk merancang strategi dalam peningkatan motivasi 

kerja Generasi X dan Generasi Y  dalam perusahaannya. 

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat digunakan 

sebagai sarana untuk mencari perkembangan hal-hal baru di bidang 

manajemen sumberdaya manusia, khususnya mengenai nilai individu dan 

motivasi kerja terhadap employee engagement pada Generasi X dan 

Generasi Y. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini berpusat kepada Generasi X dan Generasi Y 

dengan batasan umur 18 tahun ke atas yang telah bekerja baik laki-laki maupun 

perempuan. Penelitian ini dibatasi pada nilai personal menurut Schwartz (1994) 

dan motivasi kerja menurut Twenge et al. (2010) dan variabel employee 

engagement (Schaufeli dan Baker 2004). 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

 

 
Teori Generasi 

Salah satu subyek yang muncul dalam manajemen sumber daya manusia 

adalah perbedaan generasi di lingkungan kerja. Penilitian awal mengenai 

perkembangan generasi ini dilakukan oleh Manheim pada tahun 1952, penelitian 

ini didasarkan pada tulisan-tuliasan bidang sosiologi mengenai generasi pada 

kisaran tahun 1920 sampai 1930. Manheim mengungkapkan bahwa generasi muda 

tidak dapat bersosialisasi dengan sempurna kepada generasi sebelumnya karena 

terdapat perbedaan nilai-nilai yang diajarkan generasi tua terhadap generasi muda 

tersebut sehingga menyebabkan gap. Menurut Manheim (1952) mengatakan 

bahwa generasi merupakan suatu konstruksi sosial dimana didalamnya terdapat 

sekelompok orang yang memiliki kesamaan umur dan pengalaman historis yang 

sama. Pengelompokan umur generasi menurut beberapa ahli dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Menurut Ryder (1965) mengatakan definisi yang lebih spesifik bahwa 

generasi adalah agregat dari sekelompok individu yang mengalami peristiwa –

peristiwa yang sama dalam kurun waktu yang sama. Perkembangan definisi dari 

generasi terbaru salah satunya disampaikan oleh Kupperschmidt (2000) yang 

mengatakan bahwa generasi adalah sekelompok individu yang mengidentifikasi 

kelompoknya berdasarkan kesamaan tahun kelahiran, umur, lokasi, dan kejadian-

kejadian dalam kehidupan kelompok individu tersebut yang memiliki pengaruh 

signifikan dalam fase pertumbuhan mereka.  
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