
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Organisasi menghadapi kondisi yang sulit dengan kompetisi yang semakin 

tajam dalam 25 tahun terakhir, karena adanya arus globalisasi, perkembangan 

komunikasi dan teknologi informasi yang terjadi sangat cepat. Perubahan 

lingkungan usaha memaksa organisasi untuk berkompetisi dalam menciptakan 

inovasi dan teknologi produk, penjualan, distribusi dan kepuasan pelanggan. 

Perubahan dan pengembangan yang adaptif dapat dilakukan untuk menciptakan 

keunggulan bersaing organisasi, sehingga mampu berprestasi dalam melanjutkan 

keberlangsungan usaha dan mencapai efektifitas dan kinerja yang diharapkan oleh 

organisasi (Gibson et al. 1996). 

Perubahan pada kebijakan-kebijakan, praktik dan sistem yang disusun, 

dapat memengaruhi sikap, perilaku dan kinerja karyawan (Noe et al. 2006). 

Organisasi dituntut untuk memperhatikan akibat kebijakan yang diterapkan pada 

karyawan, karena perubahan kebijakan yang tidak sesuai dengan harapan 

karyawan akan berdampak buruk pada sikap kerja karyawan. Untuk itu organisasi 

perlu mengembangkan persepsi, sikap dan perilaku kerja yang positif agar dapat 

menjadi nilai tambah (value added) bagi organisasi (Mangkuprawira 2004). 

Menurut  Maslach et al. (2001) salah satu sikap kerja yang menunjukkan 

kondisi mental positif, yang kemudian mendorong perilaku kerja yang positif 

adalah work engagement. Karyawan yang menunjukkan keterikatan (engaged) 

pada pekerjaannya cenderung memiliki pandangan positif pada pekerjaannya. 

Karyawan akan bekerja dengan senang hati, bekerja dengan semangat dan 

antusias, kondisi kerja ini merupakan pencapaian yang lebih baik. Schaufeli dan 

Bakker (2004) memaparkan lebih lanjut bahwa karyawan akan menciptakan 

umpan balik positif tentang pekerjaannya dan menggambarkan citra positif 

tentang pekerjaan menyangkut penghargaan, pengakuan dan kesuksesan dalam 

bekerja. 

Karyawan yang engaged akan terdorong untuk melakukan tujuan yang 

menantang dalam pekerjaannya. Karyawan juga memiliki keinginan untuk sukses 

dan memiliki komitmen pribadi untuk mencapai tujuan, karena karyawan tersebut 

giat bahkan memiliki antusiasme untuk mengeluarkan energi yang mereka miliki 

dalam bekerja. Bagi karyawan yang engaged, bekerja dianggap sebagai aktifitas 

yang menyenangkan. Kelelahan akibat bekerja merupakan kedaaan yang 

memuaskan dan merupakan pencapaian yang positif (Gorievski et al. 2010). 

Aspek emosional karyawan pada pekerjaan, terlepas dari faktor positif 

atau negatif, penting bagi organisasi karena akan memengaruhi efisiensi, 

produktifitas dan keunggulan bersaing (competitive advantage) organisasi 

(Wellins et al. 2006). Oleh karena itu, penting untuk menginspirasi dan 

mendorong karyawan untuk secara aktif dan sadar meningkatkan hubungan 

psikologis dengan pekerjaannya. Pada gilirannya, karyawan akan mendukung 

tujuan organisasi untuk bersaing secara efektif dan mencapai hasil yang 

diharapkan dengan semangat, dedikasi dan menunjukkan keterlibatannya dalam 

bekerja (Bakker dan Leiter 2010). 
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Organisasi mengharapkan para karyawannya untuk proaktif, menunjukkan 

inisiatif, terlibat dalam kolaborasi dengan rekan-rekan kerjanya, bertanggung 

jawab, dan berkomitmen pada kinerja dengan standar kualitas tinggi (Rothwell et 

al. 2014). Bakker dan Demerouti (2007) menambahkan bahwa organisasi 

membutuhkan karyawan yang energik, berdedikasi, dan larut dalam pekerjaan. 

Peningkatan work engagement adalah salah satu cara bagi organisasi untuk 

mencapai tujuan, seperti, produktivitas tinggi, peningkatan profitabilitas, 

ketidakhadiran yang rendah, dan tingkat turnover yang rendah. 

Beberapa literatur menjelaskan karakteristik work engagement dengan 

komponen-komponen afektif (emosional), perilaku atau fisik, dan kognitif (Kahn 

1990, Macey dan Schneider 2008, Saks 2006, Shuck dan Wollard 2010). Definisi 

formal pertama dari keterlibatan kerja diperkenalkan pada tahun 1990 oleh 

William Kahn. Sejak work engagement diperkenalkan, para akademisi meneliti 

dengan seksama topik tersebut. Kahn (1990) memperkenalkan gagasan personal 

engagement, kemudian mendefinisikannya sebagai cara mengikat anggota 

organisasi itu sendiri pada peran dalam pekerjaannya. Pada penelitian selanjutnya 

Khan (1992) menemukan bahwa karyawan yang engaged secara psikologis 

merasa puas dan hadir sepenuhnya ketika bekerja. 

Para akademisi dan praktisi telah mengkaji konsep work engagement. 

Pada perkembangannya, tidak ada kesepakatan universal mengenai definisi dari 

konsep work engagement saat ini, akan tetapi ada kesepakatan bahwa work 

engagement terdiri dari dua dimensi, yaitu energi dan keterlibatan (involvement) 

(Bakker et al. 2011). Istilah populer yang digunakan adalah employee engagement 

dan work engagement (Bakker dan Leiter 2010, Kim 2014, Shuck dan Wollard 

2010). Penelitian ini menggunakan istilah work engagement, yaitu kondisi pikiran 

yang positif, memuaskan (fulfilling), dan terhubung dengan pekerjaan yang 

dicirikan oleh vigor, dedication dan absorption (Schaufeli et al. 2002). 

Schaufeli et al. (2002) menjelaskan dimensi-dimensi dari konstruk work 

engagement. Dimensi yang pertama, vigor (semangat), didefinisikan sebagai 

tingkat energi dan ketahanan mental yang tinggi saat bekerja, kesediaan untuk 

berinvestasi pada usaha dalam pekerjaan, dan ketekunan bahkan dalam 

menghadapi kesulitan. Dimensi yang kedua, dedication (dedikasi), didefinisikan 

sebagai rasa antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan tantangan yang signifikan. 

Dimensi yang ketiga, absorption (penghayatan), digunakan untuk 

mendeskripsikan karyawan yang berkonsentrasi sepenuhnya dan sangat asyik 

dalam pekerjaan, sehingga merasa waktu berlalu dengan cepat dan merasa 

kesulitan melepaskan diri dari pekerjaan. 

Bakker dan Demerouti (2007) menemukan bahwa lingkungan kerja yang 

engaged sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Penting untuk mengetahui 

antesenden-antesenden yang memengaruhi work engagement. Salah satu 

antesenden adalah sumber daya pekerjaan (job resources), yang mengacu pada 

fitur fisik, sosial, atau organisasi dari pekerjaan yang fungsional dalam mencapai 

tujuan kerja dan mendorong pertumbuhan pribadi. Dimensi job characteristics 

yang terdiri dari autonomy (otonomi), skill variety (keragaman keterampilan), 

feedback (umpan balik) kinerja, task significance (signifikansi tugas), task identity 

(identitas tugas) dan dukungan sosial dari rekan kerja, secara kolektif dan 

individual, dapat memengaruhi work engagement karyawan. 
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Job characteristics merupakan job resources yang dapat berperan sebagai 

motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik memenuhi kebutuhan dasar 

manusia seperti kebutuhan otonomi (Van den Broeck et al. 2008). Selain itu, 

keragaman keterampilan (skill variety) mendorong pembelajaran dan 

meningkatkan kompetensi kerja. Motivasi ekstrinsik dari job resources memupuk 

keinginan untuk mendedikasikan usaha dan kemampuan pribadi dalam melakukan 

tugas pada pekerjaannya (Meijman dan Mulder 1998). Umpan balik (feedback) 

atas kinerja karyawan dan dukungan atasan akan memengaruhi individu dalam 

mencapai tujuan kerja. 

Baumruk (2004) menjelaskan bahwa karyawan menunjukan engagement 

karena karyawan merasa memiliki nilai dan dipandang sebagai aset oleh 

perusahaannya melalui hubungan kerja dengan atasannya. Atasan atau pemimpin 

dalam bekerja menjalankan berbagai fungsi manajerial dari perencanaan, 

pengorganisasian, penggerak, dan pengawasan. Tugas-tugas manajerial tersebut 

tidak dapat dicapai hanya oleh pimpinan sendiri, tetapi dengan menggerakkan 

orang-orang yang dipimpinnya. Pekerjaan karyawan dan hubungan atasan dengan 

bawahan serta pengaruhnya pada peningkatan work engagement merupakan 

bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan sumber daya manusia di 

perusahaan. 

Hubungan atasan dengan bawahan merupakan faktor yang sangat penting 

bagi hubungan karyawan dalam pekerjaan karena dapat memengaruhi persepsi, 

sikap dan perilaku, baik atasan maupun bawahan yang memiliki hubungan 

tersebut. Teori mengenai hubungan antara pemimpin dengan karyawan ini disebut 

dengan leader member exchange (LMX). Teori LMX menjelaskan bahwa 

pemimpin membangun suatu tipe hubungan timbal balik yang berbeda-beda 

terhadap setiap karyawan (Graen dan Uhl-Bien 1995).  

Teori LMX lebih jauh menjelaskan bahwa karyawan yang mengalami 

hubungan LMX berkualitas rendah tidak mungkin berkontribusi melampaui upaya 

minimal yang dibutuhkan dalam bekerja. Oleh karena itu, karyawan yang 

mengalami hubungan LMX berkualitas tinggi cenderung berkontribusi melampaui 

persyaratan minimum pekerjaan. Kecenderungan perilaku kerja yang positif 

karena adanya perasaan bersama, kesetiaan, komitmen, dukungan, dan 

kepercayaan, yang dapat meningkat dari waktu ke waktu (Maslyn dan Uhl-Bien 

2001). Organisasi perlu mengetahui interaksi atasan dan bawahannya untuk 

meningkatkan work engagement untuk mencapai keunggulan organisasi. 

Job characteristics dan LMX merupakan job resources yang penting 

untuk diteliti mengenai pengaruhnya terhadap work engagement. Pengaruh nyata 

dari job resources pada work engagement telah diteliti secara empiris oleh para 

akademisi untuk mengetahui korelasi antara keduanya. Hakanen et al. (2008) 

meneliti job resources dan work engagement pada profesi dokter gigi di Finlandia 

dalam studi longitudinal dan menemukan bahwa ada hubungan positif antara job 

resources dan work engagement. Peneliti dapat memprediksi work engagement 

melalui job resources. Beberapa penelitian menghasilkan hasil yang serupa. Kim 

(2012) menguji pengaruh sumber daya pekerjaan dan keterlibatan kerja karyawan 

di Korea Selatan. Schaufeli et al. (2009) melakukan studi lain di Belanda yang 

menemukan hasil sama. 
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Pengaruh antesenden dari job resources telah menunjukkan ada beberapa 

konsekuensi yang terkait dengan tingkat work engagement dan pengaruhnya dapat 

positif atau negatif (Bakker dan Bal 2010, Halbesleben dan Wheeler 2008). Work 

engagement memengaruhi kinerja karyawan, intensi turnover, produktivitas, 

profit, keselamatan, kesehatan fisik dan mental, ketidakhadiran, dan kepuasan 

kerja (Bakker dan Demerouti 2007, Saks, 2006, Schaufeli dan Bakker 2004, 

Schaufeli et al. 2009). Hasil dari keterlibatan kerja yang positif mengarah pada 

hasil yang diinginkan organisasi, seperti meningkatkan kinerja pekerjaan dan 

menurunkan intensi turnover (Saks 2006, Shuck 2011, Shuck dan Wollard 2010).  

Penelitian empiris telah menunjukkan bahwa tingginya work engagement 

memiliki dampak positif pada kinerja (Bakker dan Demerouti 2007, Schaufeli dan 

Bakker 2004). Oleh karena itu, seiring dengan meningkatnya work engagement, 

maka job resources juga meningkat. Selanjutnya, karyawan yang menjadi lebih 

engaged, kinerjanya diharapkan menjadi lebih baik karena keinginan lebih untuk 

memberikan timbal balik kepada organisasi. 

Penelitian ini menguji hubungan antara job resources dan work 

engagement, khususnya di sektor manufaktur otomotif berupa ban mobil di 

Indonesia yang telah berdiri sejak 1994, yaitu PT Elangperdana Tyre Industry. 

Selama 34 tahun perusahaan telah melewati berbagai kondisi dan situasi ekonomi 

di Indonesia. Laporan tren ketenagakerjaan dan sosial tahun 2017 dari ILO, 

bahwa pekerjaan di sektor manufaktur telah berkembang pesat pada tahun 1990-

2016. Pada tahun 2017, sektor manufaktur hanya mengalami perkembangan 4,4 

persen saja dibandingkan dengan sektor jasa yang mencapai 7 persen, akan tetapi 

penyerapan tenaga kerja terbesar tetap pada sektor manufaktur. 

Penyerapan tenaga kerja yang besar bagi sektor manufaktur memerlukan 

cara pengelolaan tersendiri. Secara umum, permasalahan mengenai perusahaan 

yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan dan harapan karyawan, dan 

ditinggalkan oleh karyawannya kerap terjadi. Perilaku kerja karyawan yang perlu 

juga mendapat perhatian, seperti tidak bergairahnya karyawan dalam bekerja. 

Karyawan memenuhi kedisiplinan dengan datang tepat waktu, tetapi karyawan 

tidak bekerja dengan sepenuh hati. Karyawan kemudian akan cenderung 

melakukan pengabaian terhadap pekerjaannya. 

Karyawan di perusahaan manufaktur yang memiliki sikap kerja yang 

buruk akan meningkatkan kecelakaan kerja, menurunkan moralitas karyawan 

dalam bekerja dan karyawan cenderung tidak sejahtera secara psikologis, fisik dan 

materi. Penelitian Ayu (2015) terhadap 116 responden yang merupakan pekerja di 

manufaktur di Indonesia menunjukkan bahwa job resources berpengaruh 

langsung dan positif signifikan langsung terhadap work engagement. Pada 

penelitian ini konsep job resources yang diteliti tidak spesifik pada faktor proses 

pekerjaan karyawan seperti job characteristics dan LMX. 

Penelitian sebelumnya mengenai pengaruh job characteristics terhadap 

work engagement dan pengaruh LMX terhadap work engagement juga telah 

banyak dilakukan dalam tesis mau pun disertasi, tetapi pengaruh keduanya 

sekaligus masih jarang dilakukan. Penelitian pada model ini perlu diteliti karena 

dalam perusahaan manufaktur proses perkerjaan dan LMX, yang menjelaskan 

hubungan atasan dengan karyawan, berdasarkan uraian yang telah dijelaskan 

dapat menjadi faktor yang dapat memunculkan dan mempertahankan work 

engagement. 
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Rumusan Masalah 

Pasar global yang cepat berubah tidak bisa dipisahkan dari PT 

Elangperdana Tyre Industry yang memasarkan 85 persen produknya ke 

mancanegara. Peningkatan mutu produk menjadi strategi utama perusahaan untuk 

dapat bertahan dalam persaingan usaha. Bagi perusahaan, dalam mempertahankan 

eksistensi ditengah persaingan saat ini, bukan hal yang mudah, untuk itu 

diperlukan karyawan-karyawan yang solid, memilik dedikasi, dan engaged pada 

pekerjaannya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi menurut Bakker 

et al. (2007) akan mempengaruhi engagement karyawan.  

Pengelolaan sumber daya manusia menjadi fokus yang penting, 

menyangkut kondisi kerja, pengetahuan, sikap dan perilaku karyawan, yang telah 

dirangkum dalam sasaran mutu perusahaan. Penelitian mengenai dampak work 

engagement di bidang industri manufaktur menunjukkan hubungan dengan 

keselamatan kerja, moral pekerja dan kesejahteraan di tempat kerja. Pekerja yang 

memiliki work engagement akan menunjukkan keterikatan emosional pada 

pekerjaan yang akan menurunkan ketidakhadiran kerja, menurunkan kecelakaan 

kerja, dan menunjukkan peningkatan produktifitas sehingga dampaknya akan 

meningkatkan keuntungan perusahaan (Wagner dan Harter 2006). 

Work engagement karyawan sangat penting dalam membantu perusahaan 

meningkatkan daya saing dalam peningkatan mutu produk. Menurut Ram (2011) 

engagement juga mampu meningkatkan motivasi, produktivitas dan retensi 

karyawan. Akan tetapi, karyawan membutuhkan kondisi mental yang possitif dan 

dapat memotivasi dalam bekerja. Telah dijelaskan bahwa JC dan LMX 

merupakan job resources sebagai antesenden dari work engagement. Penelitian ini 

ingin menganalisis job characteristics dan leader member exchange (LMX) dan 

pengaruhnya terhadap work engagement karyawan. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi terhadap job characteristics karyawan di PT 

Elangperdana Tyre Industry? 

2. Bagaimana persepsi terhadap leader-member exchange karyawan di PT 

Elangperdana Tyre Industry? 

3. Bagaimana work engagement karyawan di PT Elangperdana Tyre Industry? 

4. Bagaimana pengaruh job characteristics dan leader-member exchange 

terhadap work engagement karyawan di PT Elangperdana Tyre Industry? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis persepsi terhadap job characteristics karyawan di PT 

Elangperdana Tyre Industry? 

2. Menganalisis persepsi terhadap leader-member exchange karyawan di PT 

Elangperdana Tyre Industry? 

3. Menganalisis work engagement karyawan di PT Elangperdana Tyre Industry? 

4. Menganalisis pengaruh job characteristics dan leader-member exchange 

terhadap work engagement karyawan di PT Elangperdana Tyre Industry? 
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Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 

masukan antara lain : 

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

manajerial yang dapat dijadikan informasi dan acuan pengambilan langkah-

langkah nyata yang dapat memengaruhi work engagement. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan manfaat pengalaman dan 

pembelajaran dalam memahami dan menerapkan ilmu manajemen sumber 

daya manusia selama menempuh masa pendidikan. 

3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai dasar kajian, 

acuan dan sumber referensi dalam melakukan penelitian-penelitian 

selanjutnya, demi pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh job characteristics, 

leader-member exchange (LMX) dan work engagement dengan menggunakan 

analisis structural equation modeling (SEM). Subjek penelitian merupakan 

karyawan PT Elangperdana Tyre Industry yang telah bekerja sebagai karyawan 

tetap. Data yang dianalisis dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

dengan metode survei menggunakan kuesioner. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Work Engagement 

Konsep employee engagement pertama kali diperkenalkan pada awal 

tahun 1990 oleh organisasi Gallup (Buckingham dan Coffman 1999). Employee 

engagement dan work engagement adalah istilah yang saling menggantikan satu 

sama lain. Employee engagement menjelaskan mengenai hubungan karyawan 

dengan organisasi yang digunakan oleh para praktisi atau konsultan HR (Human 

Resource) untuk mempromosikan definisi milik mereka sendiri. Penelitian ini 

menggunakan istilah work engagement, karena merujuk pada suatu yang lebih 

spesifik, yaitu hubungan antara karyawan dengan pekerjannya.  

Definisi dari akademisi yang pertama mengenalkan konsep work 

engagement adalah Kahn (1990). Work engagement dikonsepkan sebagai anggota 

organisasi yang melaksanakan peran kerjanya dan mengekspresikan dirinya 

secara kognitif, fisik dan emosional selama bekerja. Aspek koginitif dalam work 

engagement, yaitu keyakinan yang dimiliki oleh karyawan mengenai organisasi 

tersebut, para pemimpinnya dan kondisi kerjanya. Aspek emosional, meliputi 

perasaan karyawan terhadap organisasi dan pemimpinnya. Aspek fisik meliputi 

energi fisik yang dimanifestasikan dalam melaksankan peran kinerjanya di 

organisasi.  
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