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Keterlekatan karyawan atau employee engagement menjadi salah satu 

dasar organisasi dalam merancang strategi untuk mempertahankan dan 

pengelolaan sumber daya manusia. Employee engagement juga dapat diartikan 

dengan rasa keterlekatan emosional yang positif, komitmen dan produktivitas 

karyawan di perusahaan. Employee engagement menjadi salah satu misi di PT 

Bank XYZ yang  merupakan Bank  yang telah 37 tahun beroperasi di Indonesia. 

Salah satu model konseptual yang dapat menjelaskan Employee 

engagement adalah model job demands dan job resources (Vanessa 2013). 

Menurut Schaufeli dan Bakker (2004), job demands atau tuntutan kerja adalah 

aspek-aspek fisik, psikologis, sosial dan organisasi dari pekerjaan yang 

membutuhkan usaha dalam bentuk fisik, kognitif maupun emosional secara terus 

menerus. Job resources atau sumber daya pekerjaan adalah aspek fisik, sosial, 

psikologis, atau organisasional dari pekerjaan yang mampu (1) mengurangi 

tuntutan pekerjaan dalam kaitannya dengan pengorbanan psikologis 

(psychological cost) yang diberikan karyawan; (2) memberikan pengaruh pada 

pencapaian tujuan; (3) menstimulasi pengembangan dan pembelajaran 

(Xanthopoulou et al 2009). Berkaitan dengan job demands dan job resources, 

diduga gender memiliki pengaruh terhadap employee engagement. Secara 

terminologis, „gender‟ bisa didefinisikan sebagai harapan-harapan budaya 

terhadap laki-laki dan perempuan (Lips 1993). 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Menganalisis pengaruh job demands 

dan job resources terhadap employee engagement di PT Bank XYZ; (2) 

Menganalisis variabel yang paling mempengaruhi employee engagement, di antara 

job demands dan job resources; (3) Menganalisis pengaruh employee engagement 

terhadap gender karyawan di PT Bank XYZ. 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian survei. Populasi penelitian 

adalah karyawan marketing retail PT. Bank XYZ wilayah Sumatera. Populasi 

penelitian adalah 171 orang yang terdiri dari account officer dan funding officer. 

Dengan kesalahan toleransi sebesar 5% maka total sampel adalah 120 orang 

karyawan dengan menggunakan rumus Slovin. Teknik sampling yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling dengan jenis simple 

random sampling. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini 

menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). 

Hasil penelitian ini adalah employee engagement karyawan laki-laki 

dipengaruhi oleh job demands dan job resources, sedangkan employee 

engagement karyawan perempuan hanya dipengaruhi job resources. Faktor yang 

paling mempengaruhi employee engagement adalah job resources. Hubungan 

antara variabel job demands dan job resources hanya terdapat pada karyawan laki-

laki dan memiliki hubungan yang berbanding terbalik. 
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