
BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan pengelolaan sumber daya manusia saat ini sudah 

mengarah pada human capital, dimana sumber daya manusia tidak lagi dianggap 

sebagai fungsi penunjang (Supporting), tetapi sebagai sumber kunci / asset 

keberhasilan suatu organisasi.  Sebagai aset keberhasilan organisasi, maka 

diperlukan adanya keterikatan (engagement) pegawai sebagai sumber daya 

manusia. Dalam sebuah organisasi, keterikatan pegawai lebih dari inisiatif sumber 

daya manusia dan merupakan dorongan untuk mengendalikan kinerja, srta 

merupakan dorongan untuk mengendalikan kinerja, serta merupakan fondasi 

stratejik yang bisa mengarah pada tercapainya tujuan organisasi.  

 Keterikatan pegawai didefinisikan sebagai keterlibatan dan kepuasan 

individu,  serta antusiasme dalam bekerja (Harte, Schmidt & Hayes, 2002 dalam 

little and little, 2006). Menurut Buckingham & Coffman (1999) serta Coffman 

dan Gonzales – Molina (2002) dalam Little & Little (2006) keterikatan pegawai 

secara statistik memiliki korelasi dengan produktivitas, keuntugan, keamanan, 

retensi pegawai dan kepuasan pelanggan. Apabila pegawai memiliki antusiasme 

dan terlibat secara total dalam pekerjaannya, maka secara pribadi pegawai lebih 

bertanggung jawab terhadap pekerjaannya dan berkomitmen untuk menghasilkan 

kinerja terbaik (Britt, 200 dalam Metzler 2006) 

 Pegawai yang memiliki tingkat engagement tinggi akan memiliki 

keterikatan emosi yang tinggi terhadap organisasi, sehingga akan berpengaruh 

dalam menyelesaikan pekerjaan dan cenderung memiliki kualitas kerja yang 

memuaskan (Schaufeli & Bakker, 2004 dalam Margaretha dan Saragih, 2008). 

Pegawai yang terikat akan termotivasi untuk meningkatkan produktifitasnya, mau 

menerima tantangan dan merasa pekerjaannya memberi makna bagi dirinya. Hal 

tersebut akan berdampak positif bagi kinerja pegawai, serta bagi produktivitas dan 

pertumbbuhan organisasi. Maka dapat dikatakan bahwa employee engagement 

dapat memberikan perubahan bagi individu, tim maupun organisasi (Margaretha 

dan Saragih, 2008). 

 



Dalam Sinergi 46 tercatat bahwa pada tahun 2014, Towers Watson dalam 

penelitiannya mendefinisikan engagement merupakan irisan dari tiga aspek yaitu 

rasional, emosional dan motivasional terhadap perusahaan. Aspek think 

didefinisikan bahwa pegawai meyakini dan mendukung nilai nilai perusahaan. 

Aspek feel didefinissikan bahwa pegawai memiliki sense of belonging, dan 

kebanggan pada perusahaan.  Sedangkan aspect act, didefinisikan sebagai pegawai 

memiliki kemauan untuk memberikan kontribuusi yang lebih kepada perusahaan 

serta berkeinginnan untuk tetap berkarya dalam perusahaan.  

Berdasarkan konsep Engagement Profit Chain yang dikemukakan oleh 

Kevin Kurse 2.0 pada tahun 2012, pegawai yang memiliki engagement yang 

tinggi cenderung memberikan layanan yang lebih baik kepada customer, loyal 

terhadap perusahaan dan memiliki produktivitas yang tinggi sehingga pada 

akhirnya dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas customer yang dapat 

mendrong pertumbuhan dan profit perusahaan.  

PT Bank Negara Indonesia 46 menyadari bahwa perkembangan level 

engagement di suatu perusahaan terus bergerak secara dinamis, sehingga 

diperlukan pengukuran level engagement pegawai secara preriodik yang disertai 

dengan perbaikan human capital secara berkelanjutan. Dalam hal ini, PT Bank 

BNI (Persero) Tbk melakukan pengukuran level engagement dengan 

menggunakan Voice of Employee Survey (VoES).  

BNI merupakan salah satu bank BUMN dengan tingkat employee 

engagement yang sangat tinggi dibandingkan dengan perbankan lainnya di 

Indonesia. Pengukuran terakhir dilakukan pada tahun 2014 dengan jumlah 

responden sebanyak 24.883 pegawai atau sebesar 96.6% dari  seluruh pegawai.  

Laporan tahunan mencatat bahwa berdasarkan VoEs (Voice of Employee) 

tahunan, pegawai BNI dinyatakan memiliki engagement level yang sangat tinggi 

yaitu 46.88%. Nilai tersebut cukup tinggi jika dibandingakan dengan rata – rata 

perusahaan global lainnya yaitu sebesar 40%. Engagement level yang tinggi juga 

dinyatakan dengan tingkat turnover yang sangat rendah, yaitu sebesar 3. 21 % 

pada tahun 2014. Nilai terebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan 

perbankan lainnya yang mencapai nilai 12% setiap tahunnya. Tidak hanya melalui 

survey dan data turnover, kinerja layanan yang diberikan  oleh para pegawai BNI 



pun memperoleh prestasi yang cukup baik, yaitu pada peringkat dua (marketing 

research Indonesia) selama 7 tahun berturut turut serta memperoleh gelar bank 

excellent service pada tahun 2013. 

 Tingginya engagement pegawai di PT bank Negara Indonesia merupakan 

hal yang sangat baik bagi pengelolaan sumber daya manusia di dalam perusahaan.  

Implikasi yang diberikan dari employee engagement yang tinggi khususnya pada 

frontliner dinyatakan dengan tingkat turnover yang rendah, tingkat absensi yang 

rendah, kinerja layanan yang tinggi, tingkat kesalahan yang rendah, serta 

semangat kerja yang tinggi dalam melayani nasabah.  

Namun, tingginya engagement level para pegawai ini menjadi sebuah 

fenomena mengingat ketentuan karir para frontliner yang dibatasi hanya hingga 

umur 35 tahun. Dengan adanya batasan karir tersebut, seharusnya tingkat 

employee engagement dalam perusahaan tidak mencapai posisi yang sangat 

tinggi, karena tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu tujuan mannusia dalam 

mencari kerja adalah untuk memperoleh safety jenjang karir yang baik dan 

terencana sebagaimana yang diungkapkan dalam penelitian Diah Indiana (2012) 

bahwa faktor penunjang employee engagement tertinggi versi pegawai pada PT 

Asuransi Jasa Indonesia adalah kesejahteraan karyawan penilaian kinerja 

karyawan, sistem karir karyawan serta pelatihan dan pengembangan karyawan.  

 Tingginya employee engagement pegawai dapat dilatarbelakangi oleh 

beberapa hal, antara lain gaya kepemimpinan, dan motivasi kerja pegawai, budaya 

organisasi, insentif dan sistem kerja  hingga kepuasan kerja pegawai.  

Robinson et al (2004) dalam Hockey & Ley (2008) menekankan 

pentingnya pemimpin dan manajemen dalam sebuah organisasi. Oleh karena itu, 

faktor yang mendasari terbentuknya employee engagement adalah kualitas 

manajemen yang baik dan adanya perasaan pegawai untuk dihargai dan 

keterlibatannya di dalam organisasi. Hal tersebut sangat penting bagi pemimpin 

agar peduli terhadap pegawainya, memperlakukan pegawai secara adil, memberi 

semangat dan informasi, serta membantu pegawai untuk berkembang melalui 

pelatihan pelatihan.   

Individu harus memiliki engagement, datang bekerja dengan motivator 

yang unik, minat, dan bakat. Mereka tidak bisa mengharapkan organisasi untuk 



memberikan set yang tepat dari tugas atau kondisi agar sesuai pribadi mereka 

definisi pekerjaan yang berarti atau memuaskan. Jelas pada nilai-nilai inti dan 

tujuan organisasi, tidak akan menemukannya dalam pekerjaan mereka saat ini atau 

berpotensi di lain (BlessingWhite, 2011). 

BlessingWhite (2011) mengungkapkan bahwa strategi dikomunikasikan 

untuk membangun kepercayaan tenaga kerja dalam kompetensi bisnis eksekutif 

yang memperkuat kepercayaan. Membangun budaya yang engagement 

merupakan dasar. Kata-kata dan tindakan kolektif dari semua pemimpin 

membentuk budaya organisasi. Budaya yang engagement bukan hanya hangat dan 

ramah. Inspirasi komitmen dan kepercayaan pada employee engagement tidak 

hanya memahami apa yang perlu dilakukan, tetapi juga cukup peduli untuk 

menerapkan upaya bijaksana 

Organisasi yang sedang melakukan transormasi cenderung memiliki level 

engagement yang rendah. Kondisi ini pernah diungkapkan oleh Blessingwhite 

pada tahun 2010 yang melakukan penelitian terhadap leveel engagement 

organisasi di berbagai kondisi, salah satunya reorganisasi/ restrikturisasi. Dalam 

penelitiannya terungkap bahwa level engagement pegawai yang berada dala 

organisasi yang sedang melakukan restrukturisasi rata rata sebesar  28%.  

Hanya pegawai yang memperoleh kepuasan kerja lah yang dapat menjedi 

employee engagement. Kepuasan, loyal, dan pegawai yang prodktif menciptakan 

nilai bagi perusahaan. Kepuasan pegawai secara primer dapat menghasilkan 

kualitas layanan menjadi sangat baik dan memungkinkan hal tersebut 

tersampaikan pada para konsumen. Karena itu, sangatlah penting untuk 

menempatkan sebuah pekerjaan dengan tujuan karirnya agar pengalamannya 

dalam perusahaan dapat mempengaruhi kepuasan kerjanya.  

  Pengaruh   tingkat   kepuasan   kerja   terhadap   tingkat engagement 

pegawai berpengaruh positif. Artinya semakin tinggi tingkat kepuasan kerja 

pegawai  semakin  tinggi  tingkat engagement pegawai  tenaga  kependidikan 

Politeknik   Negeri   Bandung. Pengaruh   tingkat   motivasi   kerja   terhadap 

engagement pegawai  berpengaruh  positif.  Artinya  semakin  tinggi  motivasi 

pegawai  semakin  tinggi  tingkat engagement pegawai  tenaga  kependidikan 

Politeknik Negeri Bandung. (Andi Kari 2013) 



Penelitian ini akan berfokus pada salah satu variabel yang dapat 

melatarbelakangi empoyee engagement perusahaan, yaitu kepuasan kerja. Dimana 

terdapat penelitian terdahulu yang mengungkapkan besarnya peran kepuasan 

dalam membentuk employee engagement. 

1.2 Perumusan Masalah 

 Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang penelitian, Penulis akan 

membatasi ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, 

yaitu sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh  kepuasan kerja terhadap tingkat employee engagement 

frontliner (Teller) di PT Bank BNI 46 Cabang Bandung? 

2. Bagaimana kepuasan kerja yang dirasakan oleh PT Bank BNI 46 Cabang 

Bandung? 

3. Bagaimana Employee Engagement para pegawai frontliner (Teller) di PT Bank 

BNI 46 Cabang Bandung? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kepuasan 

kerja yang dirasakan terhadap tingkat employee engagement teller PT Bank 

Negara Indonesia Cabang Bandung.   

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang 

membacanya maupun yang terkait secara langsung didalamnya. Penelitian ini 

diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktisi. 

  

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah agar dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, terutama mengenai 

kepuasan kerja dan employee engagement dan sebagai bahan referensi dalam 

mengkaji masalah yang berkaitan dengan kedua hal tersebut. 

 

 



1.4.2 Manfaat Praktisi 

 Namun di studi kali ini, saya akan fokus pada instansi Kantor PT. Bank Negara 

Indonesia, terutama khususnya kantor Cabang Utama Bandung, sebagai bahan 

masukan mengenai tingkat kepuasan kerja terhadap tingkat employee engagement 

teller sehingga manajemen SDM dapat meningkatkan produktivitas pegawai 

Frontliner PT. Bank Negara Indonesia Cabang Bandung. 

 

1.5 Definisi Variabel 

 Berikut ini merupakan definisi dari variabel terikat dan variabel bebas 

yang dipilih oleh Penulis guna menjadi acuan dalam penulisan penelitian lebih 

lanjut, yaitu :  

1.5.1 Kepuasan Kerja 

 Menurut Handoko (2008),  kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenagkan dengan mana para karyawan memandang 

pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencermminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya.   

1.5.2 Employee Engagement 

 Employee engagement merupakan rasa keterikatan secara emosional 

dengan pekerjaan dan organisasi, termotivasi dan mampu memberikan 

kemampuan terbaik mereka untuk membantu sukses dari serangkaian manfaat 

nyata bagi organisasi dan individu, (McLeod, 2009). 

 

1.6 Outline Penelitian 

Bab 1 Pendahuluan. Merupakan pendahuluan, pada bagian ini akan 

dikemukakan mengenai latar belakang penelitian yang menjadi dasar 

permasalahan penelitian. Kemudian dari permasalahan yang ada diidentifikasikan, 

kemudian dirumuskan permasalahan difokuskan untuk menjawab pertanyaan 

terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian. Bagian ini juga menjelaskan 

tujuan penelitian baik secara khusus maupun secara umum. Dan juga 

dikemukakan manfaat penelitian bagi dari segi kepentingan dunia akademik 

maupun kepentingan dunia praktis. 



Bab 2 Tinjauan Teoritis. Dalam bab ini, akan dibahas teori-teori dasar 

dan pengertian-pengertian dari variabel yang ada yang merupakan suatu alur pikir 

bagi penulis yang nantinya akan penulis tuangkan kedalam kerangka berpikir. 

Disamping itu, penulis juga akan memaparkan definsi operasional variabel yang 

tujuannya adalah menjelaskan makna dari variabel penelitian, hal ini oleh penulis 

dianggap penting untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan kesalahan 

dalam menentukan indikator, instrumen dan data yang dikumpulkan. Model 

penelitian yang akan penulis gunakan merupakan ringkasan dari kerangka berpikir 

yang mengandung makna variabel yang diteliti termasuk keterkaitannya antara 

variabel yang penulis sajikan dalam bentuk diagram.  

Bab 3  Metode Penelitian. Berisikan mengenai metode penelitian yang 

akan digunakan oleh penulis yang bertujuan untuk mengkaji kepuasan dan 

motivasi pegawai terhadap engagement pegawai. Menentukan dan alasan 

pemilihan populasi serta teknik cara menentukan besarnya sampel yang akan 

digunakan sebagai bahan penelitian karena sampel dan samplingmerupakan faktor 

penting untuk menghasilkan kesimpulan yang kuat dalam penelitian, teknik 

pengumpulan data, serta teknik pengolahan data yang dijelaskan dalam bentuk 

tabulasi, yang nantinya akan diolah dengan menggunakan statistik kuantitatif. 

Data yang sudah tertabulasi selanjutnya akan diolah berdasarkan karakteristik tiap 

variabel, kemudian dengan dikaji dengan menggunakan rumus-rumus statistik 

untuk menghitung tingkat pengaruh antar variabel dengan menggunakan rata-rata 

dan standar deviasi. Uji Anova untuk mengetahui perbedaan berdasarkan 

demografis sampel kemudian dianalisis realibilitas dengan menggunakan 

Cronbach Alpha Test.  

Bab 4  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Pada bab ini akan diuraikan 

mengenai hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari metode dan teknik 

penelitian yang digunakan dengan mencantumkannya dalam tabel-tabel disertai 

analisis berdasarkan teori-teori acuan yang dijadikan landasan pemikiran dalam 

penelitian ini. 

Bab  5  Kesimpulan dan Saran. Bab terakhir ini akan mengemukakan 

kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan hasil tersebut disertai 

beberapa saran yang berguna bagi kemajuan penelitian selanjutnya. 


