
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Persaingan antar organisasi dan antar perusahaan adalah suatu dorongan 

untuk terus berinovasi serta memelihara kelangsungan organisasi dan perusahaan. 

Persaingan di dunia perbankan semakin ketat, seiring dengan meningkatnya 

kepercayaan masyarakat terhadap Bank. Bank dituntut untuk terus mengikuti 

perkembangan ekonomi global dan bahkan perkembangan teknologi untuk 

semakin dekat dan memermudah nasabah dalam bertransaksi.  

Menurut UU Perbankan No.10 tahun 1998, bahwa Bank adalah “badan 

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk 

lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak” (Bank Indonesia 

2015). Setiap Bank akan membuat strategi untuk memeroleh keunggulan 

kompetitif dengan lebih kreatif dalam menawarkan produk-produknya serta lebih 

agresif dalam mendapatkan pelanggan. Keunggulan kompetitif sebagai dasar 

untuk memenangkan persaingan yang dapat dicapai perusahaan melalui 

pembangunan sistem manajemen SDM (Darlina 2012). Karyawan sebagai sumber 

daya manusia merupakan aset yang paling berharga bagi perusahaan karena 

menjadi faktor utama yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan 

dalam mencapai tujuannya. 

Bank XYZ sebagai salah satu Bank terbesar di Indonesia dituntut untuk 

terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan dan kinerja untuk dapat terus 

bersaing. Bank XYZ yang berdiri sejak 37 tahun lalu menfokuskan diri pada 

segmen Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), saat ini telah 

tumbuh dan berkembang menjadi bank yang masuk ke kelompok bank menengah 

di Indonesia dari sisi aset.   

Bank XYZ merupakan salah satu bank yang telah menerapkan strategi 

untuk memperoleh keunggulan kompetitif melalui perencanaan perusahaan. 

Perencanaan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan 

melalui intensifikasi pemasaran produk-produk konsumer retail. Namun demikian, 

mencermati kondisi Bank XYZ yang memiliki kendala dalam pencapaian target 

karyawan marketing maka optimalitas pencapaian target Perencanaan Perusahaan 

belum dapat terealisasikan.  

Menurut data terbaru Bank XYZ Regional Sumatera, trend pencapaian 

target karyawan marketing pada tahun 2015-2016 memang meningkat dari 

19,05% menjadi 22,70% akan tetapi masih belum juga mencapai anggaran sebesar 

75%. Dari data berikut, maka perlu pengkajian mengenai karyawan marketing 

retail yang menjadi salah satu inti atau core business perusahaan.  

Bank XYZ memiliki misi untuk “Menjadi lembaga keuangan terkemuka 

dalam pelayanan jasa keuangan yang terintegrasi”. Hal ini diperkuat dengan salah 

satu misi Bank XYZ, yaitu “Membangun keterlekatan karyawan (employee 

engagement) dalam meningkatkan produktivitas untuk kesejahteraan karyawan”. 

Perusahaan membutuhkan sumber daya yang efektif dan efisien serta responsif 

terhadap perubahan. Oleh karena itu, untuk menghasilkan sumber daya yang 

efektif dan efisien perusahaan perlu melakukan perencanaan sumber daya manusia 
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yang tepat sasaran untuk mendorong tercapainya visi dan misi perusahaan 

(Adawiyah dan Sukmawati 2013). Beriringan dengan sumber daya yang mumpuni, 

employee engagement sangat dibutuhkan demi menjaga loyalitas dan work 

engagement pada suatu perusahaan (Takawira et al. 2012).  

Menurut Halim (2013), kondisi para pekerja di Indonesia yaitu hanya 36% 

karyawan di Indonesia yang sangat engaged. Selanjutnya, 17% merasa tidak 

engaged dimana hal ini menimbulkan risiko potensial untuk produktivitas dan 

kinerja. Disamping itu, 23% lainnya merasa tidak mendapatkan dukungan saat 

bekerja atau digolongkan karyawan yang hampir tidak engaged. Sisanya 

digolongkan dalam kelompok yang memisahkan diri. Menurut Britt et al. (2001) 

engagement yang dimiliki karyawan dapat mengurangi stress pada karyawan. 

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 adalah aspek-aspek fisik, 

psikologis, social, dan organisasi dari pekerjaan yang membutuhkan usaha dalam 

bentuk fisik, kognitif maupun emosional secara terus menerus. Oleh karena itu, 

hal ini diasosiasikan dengan biaya fisik dan atau psikologis tertentu. 

Job resources 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). Job resources memberikan 

kontribusi yang signifikan pada employee engagement apabila job demands juga 

tinggi (Bakker et al. 2007). 

Berkaitan dengan Job demands dan job resources, diduga gender  

memiliki pengaruh terhadap employee engagement. Hal ini dikarenakan gender 

tidak hanya sekedar sebuah proses, tetapi gender adalah sebuah tipe proses 

tertentu dari seperangkat aktivitas yang diulang-ulang dalam batas-batas kerangka 

yang mengatur dalam tingkatan yang tinggi (Salih 2002). Kata „gender‟ bisa 

diartikan sebagai „perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dalam 

hal nilai dan perilaku secara terminologis, „gender‟ bisa didefinisikan sebagai 

harapan-harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan (Lips 1993). Gender 

bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan sesuatu (Umar 1999). 

Untuk dapat bersaing, perusahaan tidak hanya harus merekrut karyawan-

karyawan terbaik, tetapi juga harus dapat mendorong para karyawan untuk 

memberikan kemampuan terbaiknya. Oleh karena itu, organisasi modern 

mengharapkan para karyawannya untuk proaktif dan inisiatif, dan mengambil 

tanggung jawab sebagai bagian dari perkembangan profesional mereka dan 

komitmen terhadap standar kinerja yang tinggi (Bakker and Leiter 2010). 

Perusahaan harus mampu mengoptimalkan kemampuan karyawan agar 

memberikan kontribusi terbaik bagi perusahaan sehingga menghasilkan luaran 

yang sesuai dengan tuntutan pasar baik dari segi mutu maupun kontinuitasnya 

untuk menghadapi persaingan industri yang semakin ketat. Perusahaan dapat saja 

memiliki sumber daya yang berlimpah, namun sumber daya manusia tetap 

menempati kedudukan paling strategis dan penting diantara sumber daya lainnya. 

Manajemen sumber daya manusia adalah bagian penting dari perusahaan karena 

mampu mempengaruhi performa perusahaan (Yoveline 2015).  
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Perumusan Masalah 

Persaingan di dunia perbankan yang semakin ketat, mendorong perusahaan 

untuk terus berinovasi. Untuk bertahan dalam persaingan di bidang perbankan 

sebagai penggerak ekonomi negara, salah satu inovasi yang dapat dilakukan 

perusahaan adalah dengan manajemen pengembangan sumber daya manusia. 

Berdasarkan pembatasan masalah, maka dirumuskan masalah berikut: 

1. Bagaimana hubungan employee engagement di Bank XYZ ditinjau dari job 

demands  dan job resources berdasarkan persepsi gender? 

2. Variabel manakah di antara job demands dan job resources yang paling 

berpengaruh terhadap employee engagement di Bank XYZ berdasarkan 

persepsi gender? 

3. Bagaimana pengaruh gender karyawan terhadap employee engagement di 

Bank XYZ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan, 

maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh job demands dan job resources terhadap employee 

engagement di Bank XYZ berdasarkan persepsi gender. 

2. Menganalisis variabel yang paling mempengaruhi employee engagement, di 

antara job demands dan job resources berdasarkan persepsi gender 

3. Menganalisis pengaruh gender karyawan terhadap employee engagement di 

Bank XYZ. 

 

Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat dari penelitian ini diantaranya adalah : 

1. Informasi yang didapatkan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat manajerial dan bahan pertimbangan mengenai 

employee engagement 

2. Informasi dapat dipergunakan sebagai referensi mengenai dan cara 

penerapannya bagi masyarakat secara umum dan praktisi perbankan secara 

khusus dalam hal job demands dan job resources terhadap employee 

engagement. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi oleh kajian mengenai job demands dan job resources 

terhadap employee engagement pada karyawan laki-laki dan perempuan divisi 

marketing retail di Bank XYZ, Tbk Regional VI Sumatera pada tahun 2017. 
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