
 

 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 

Menghadapi persaingan yang ketat di era globalisasi seperti saat ini, 

perusahaan harus memertahankan aset-aset yang dimilikinya agar mampu 

menghadapi persaingan. Salah satu aset yang tidak luput dari perhatian adalah 

sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. PT Wijaya Karya Bitumen 

(WIKA Bitumen) merupakan bagian dari ekspansi perusahaan yang 

mengkhususkan diri dalam industri aspal di pulau Buton yang dikenal sebagai 

aspal buton (Asbuton). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 91 Tahun 2013, tanggal 24 Desember 2013, seluruh saham PT Sarana 

Karya (Persero) dijual kepada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Sejak 30 Juni 

2014 PT Sarana Karya berubah nama menjadi PT Wijaya Karya Bitumen. 

Komposisi PT Wijaya Karya Bitumen atau PT WIKA Bitumen: PT Wijaya Karya 

(Persero) Tbk : 99% dan PT Wijaya Karya Bangunan: 1%. Bisnis pertambangan 

asbuton sudah dimulai sejak jaman penjajahan Belanda pada tanggal 21 Oktober 

1924, sedangkan pemberian konsesi pertambangan asbuton selama 30 tahun untuk 

seorang pengusaha Belanda bernama A. Volker. PT Sarana Karya berubah 

menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perusahaan sejak 30 Januari 1984, 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1984, Laporan tahunan Wijaya 

Karya (2015). 

Persaingan bisnis WIKA Bitumen menjadikan setiap karyawan dianggap 

sebagai human capital. Konsep human capital ini menerapkan kualitas karyawan 

dapat ditingkatkan melalui pembekalan kompetensi, pengetahuan, atribut, dan 

kemampuan, yang diwujudkan dalam kemampuan untuk bekerja dengan baik 

sehingga menghasilkan nilai ekonomis di dalam  pembangunan. Hal yang terjadi 

dikarenakan budaya kerja yang berubah semenjak terjadinya akusisi dari PT 

Sarana Karya menjadi WIKA Bitumen yaitu ketika para karyawan yang awalnya 

berasal dari PT Sarana Karya menjadi Karyawan dari WIKA Bitumen (Laporan 

tahunan Wijaya Karya 2015). Karyawan PT. WIKA BITUMEN yang merupakan 

karyawan lama mulai merasakan perubahan yang signifikan setelah adanya 

perubahan struktur kepemilikan. Gejolak mulai bermunculan karena adanya 

perubahan budaya dari sebelumnya. Perubahan budaya pada organisasi ini yang 

berperan dalam keterikatan karyawan yang akan berdampak pula pada kinerja 

karyawan, berbagai budaya baru yang biasa diterapkan nampaknya tidaklah dapat 

diterima secara langsung oleh karyawan. Kebijakan-kebijakan lama berubah 

mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang mana telah diterapkan oleh 

PT. Wijaya Karya. Tbk (PERSERO). Para karyawan yang sering bertentangan 

umumnya berasal dari pekerja pabrik aspal tersebut. Banyak dari karyawan 

pabrik yang melakukan mogok kerja dan bahkan bertindak anarkis terhadap tim 

manajemen. Hal ini memiliki pengaruh signifikan terhadap kelangsungan 

aktivitas produksi, tentunya menjadi Tugas pokok dari WIKA Bitumen dalam 

mengelola salah satu aset mereka, sehingga diperlukan perlakuan khusus untuk 

menjaga loyalitas dan kinerja karyawan yang baik kepada perusahaan. Schein 

(1990), menyatakan bahwa budaya organisasi merupakan landasan dasar suatu 

organisasi atau  perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan tantangan eksternal 
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maupun internal. Selain itu, budaya organiasi juga berkaitan dengan kinerja 

keuangan dan kesuksesan organiasi, dimana budaya organisasi merupakan sistem 

nilai, keyakinan, norma yang mendarah daging pada sebuah organisasi. Budaya 

organisasi pula yang dapat mendorong ataupun sebaliknya dalam keefektifan 

organisasi, Ivancevich et al. (2006). Tika (2008) menyatakan ada 10 karakteristik 

yang apabila dicampur dan dicocokkan akan menjadi budaya organisasi. Sepuluh 

karakteristik tersebut yaitu inisiatif individu, toleransi terhadap tindakan berisiko, 

pengarahan, integrasi, dukungan manajemen, kontrol, identitas, sistem imbalan, 

toleransi terhadap konflik pola komunikasi. Menurut Yadnyawati (2012), Budaya 

organisai ini berpengaruh signifikan terhadap Employee Engagement dilihat dari 

segi adaptibiliy, mission, consistency, dan involvement. 

Employee Engagement merupakan salah satu cara untuk membuat 

karyawan memiliki loyalitas yang tinggi, seperti pendapat Macey dan Schneider 

(2008) menyatakan bahwa employee engagement membuat karyawan dalam 

loyalitas yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi keinginan untuk 

meninggalkan perusahaan secara sukarela. Employee engagement memiliki dapak 

psikologis yaitu dapat memotivasi karyawan agar dapat merasakan keikutsertaan 

dalam keberhasilan perusahaan dan memiliki motivasi agar dapat meningkatkan 

kinerja pada level yang lebih baik dari job requirement yang diminta Lebih lanjut, 

employee engagement juga dianggap sebagai alasan karyawan dapat berkontribusi 

terhadap individu individu, tim, maupun perusahaan. Selain itu, employee 

engagement pula sebagai salah satu faktor penting bagi kesuksesan dan daya saing 

sebuah organisasi (Gruman dan Saks 2011). Schaufeli dan Salanova (2007) dalam 

Gruman dan Saks (2011) menyatakan bahwa keterkaitan sangat diperlukan bagi 

organisasi, dewasa ini untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. 

Sebagaimana pula dinyatakan oleh banyak penulis bahwa engagement merupakan 

pendorong utama bagi sikap, perilaku, dan kinerja individu dan sekaligus juga 

kinerja, produktivitas, retensi, kinerja keuangan bagi organisasi dan bahkan bagi 

shareholder return Harter et al. 2002, Richman 2006 dalam Gruman dan Saks 

2011). Lebih lanjut, Macey et al. (2009) berargumen bahwa organisasi bisa 

mendapatkan keunggulan kompetitif melalui employee engagement.  

Apabila ditinjau dari konsep engagement itu sendiri, engagement 

didefinisikan sebagai situasi kerja dimana pegawai merasakan ikut serta dalam 

proses bisnis serta konsekuensi yang akan mereka terima, yaitu mereka 

menginginkan sesutau yang dapat menjadi sebuah investasi atas kinerja mereka 

sebagai pencapaian manfaat personal maupun karier. Pegawai yang terikat akan 

bekerja dengan semangat dan antusias yang tinggi (Kahn 1990). May et al. (2004) 

berpendapat bahwa keterikatan menggambarkan kondisi dimana pegawai 

merasakan kemauan dan semangat pada suatu tingkatan yang kognitif dan 

emosional. Markos (2012) juga menyatakan bahwa employee engagement 

merupakan hubungan antara pegawai dengan pemimpin yang mempunyai dampak 

kinerja organisasi seperti: profitabilitas, kepuasan pelanggan, pertumbuhan 

organisasi, produktivitas, retensi pegawai, dan keamanan kerja. Dalam 

perkembangannya, pemahaman mengenai employee engagement baik dalam hal 

definisi maupun pengukuran masih 3 sulit untuk menjadi konsensus. Namun, 

definisi engagement yang diperkenalkan pertama kalinya oleh Kahn pada tahun 

1990 yang secara konsisten digunakan dalam penelitian (Gruman dan Saks, 2011).  
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Menurut May et al. (2004) keterikatan adalah hal yang penting bagi 

manajer memahami adanya rasa tidak memilikinya keterikatan yang merupakan 

inti permasalahan pegawai yang berupa rendahnya komitmen dan motivasi. Oleh 

karena itu, dalam setiap organisasi baik profit oriented maupun non-profit 

oriented perlu untuk selalu mengetahui tingkat employee engagement. Apabila 

tingkat Keterikatan yang terjadi sudah tinggi maka hal ini akan berpengaruh pada 

keberhasilan suatu organisasi. Menurut Flamholtz (2000), pengaruh budaya 

organisasi tergantung kepada kekuatan budaya organiasi tersebut. Kekuatan 

budaya organiasi mengacu kepada seberapa besar dana seberapa dalam karyawan 

melaksanakan nilai yang dominan dan asumsi-asumsi dasar dari perusahaan, 

dalam budaya yang kuat, semua karyawan di unit-unit yang berbeda 

melaksanakan nilai yang dominan tersebut. Budaya yang kuat bisasnya lebih 

bertahan lama dan sebalaiknya bahkan hanya akan dipegang oleh beberapa orang 

dalam organiasi. Budaya organisasi yang kuat dapat meningkatkan kesuksesan 

organisasi melalui 3 fungsi : sistem pengawasan, perekat sosial, sense making. 

Sebagai system pengawasan, budaya organiasi sudah mampu menjadikan control 

sosial yang mampu mempengaruhi keputusan dan perilaku karyawan sebagai 

perekat sosial. Budaya organiasi dapat mempererat rasa kebersamaan orang-orang 

yang ada didalamnya sebagai suatu kesatuan organisasi. Semua karyawan 

dimotivasi untuk menginternalisasikan budaya yang dominan untuk membantunya 

memenuhi kebutuhan akan identitas sosial. Hal ini dapat digunakan sebagai salah 

satu cara untuk menarik minat karyawan baru dan mempertahankan kinerja 

terbaiknya. Sebagai inti pembahasan, budaya organiasi dapat memberikan 

pemahaman mengenai apa yang diharapkan perusahaan dari karyawan dan 

bagaimana karyawan dapat berinteraksi dengan karyawan lainnya. 

Dalam hal retensi, karyawan dengan engagement yang baik menunjukkan 

kemungkinan untuk meninggalkan perusahaan 87% lebih rendah daripada 

karyawan dengan engagement yang rendah (Corporate Leadership Council: 

Driving Performance And Retention Through employee engagement 2004). 

Berdasarkan alasan tersebut, peneliti merancang penelitian ini dengan fokus 

subjek penelitian pada Pekerja Pabrik dari WIKA Bitumen dengan melihat 

pengaruh budaya organisasi dan employee engagement terhadap kinerja karyawan 

PT. Wika Bitumen 

 

Perumusan Masalah 

 

Untuk mengukur tingkat employee engagement karyawan dengan melihat 

dua aspek  yakni apa yang diinginkan karyawan  terhadap perusahaan dan 

pekerjaannya, serta aspek  leadership yang dilakukan  pemimpin dalam 

perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul “Pengaruh 

Budaya Organisasi dan Employee Engagement terhadap Kinerja Karyawan Di 

Wika Bitumen”.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang 

diajukan sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah Pengaruh Budaya Organiasi terhadap employee 

engagement di PT. Wika Bitumen ?  

2. Bagaimanakah Pengaruh Budaya Organiasi terhadap Kinerja Karyawan di 

PT. Wika Bitumen ? 
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3. Apakah employee engagement ini memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Wika Bitumen? 

 

Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis Pengaruh Budaya Organiasi terhadap employee engagement 

di PT. Wika Bitumen.  

2. Menganalisis Pengaruh Budaya Organiasi terhadap Kinerja Karyawan di 

PT. Wika Bitumen. 

3. Untuk Mengetahui pengaruh employee engagement terhadap kinerja 

karyawan PT. Wika Bitumen. 

 

Manfaat Penelitian 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang nantinya diperoleh, diharapkan dapat 

memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Memberikan   sumbangan   terhadap   pengembangan   ilmu   pengetahuan 

khususnya dibidang riset Sumber daya manusia.  

2. Berguna dalam kontribusi informasi bagi peneliti maupun perusahaan 

yang terkait dalam mengambil keputusan yang tepat dalam masalah yang 

terjadi. 

3. Evaluasi managerial bagi PT. Wijaya Karya Bitumen dalam membuat 

kebijakan yang dapat di selesaraskan dengan kondisi dari PT. Wika 

Bitumen Tersebut.  

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pada analisis pengaruh employee 

engagement terhadap Kinerja Karyawan di PT. Wika Bitumen  ini  dilakukan  

dengan  menyebarkan  kuesioner  kepada  responden sesuai kriteria Karyawan 

(responden yang bekerja di Pabrik Aspal Buton) yang masih aktif dan merasakan 

dampak perubahan kebijakan.  Penelitian  ini  mengacu  pada  kerangka berpikir 

dimana akan dilihat pengaruh dari Budaya Organiasi dan Employee Engagement 

terhadap Kinerja Karyawan di PT. Wika Bitumen. Budaya organiasi diturunkan 

menjadi variabel bebas yaitu : Involevement, Adaptibility, Mission, dan 

Consistency. Kemudian Employee Engagement yang kemudian dijadikan 3 (tiga) 

variable bebas yaitu vigor, dedication dan absorbtion. Sementara itu, kinerja 

karyawan menjadi 5 (lima) variabel bebas yaitu kuantitas hasil kerja, kualitas hasil 

kerja, ketepatan waktu, kehadiran, dan kemampuan bekerjasama. Selanjutnya 

setiap variabel akan di ekspresikan menjadi pertanyaan- pertanyaan kuesioner 

sebagai indikator terkait tujuan penelitan.  
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