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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Industri otomotif di indonesia berkembang sangat pesat dan memberikan 

kontribusi yang positif bagi perekonomian, sayangnya belum banyak yang 

meneliti mengenai kunci sukses industri di indonesia. Dengan mempertimbangkan 

banyak sistem tersebut tidak bisa kita lepaskan dari campur tangan sumber daya 

manuasia yang mengatur, mengontrol dan menjalankan sistem tersebut Susilowati 

(2013). Paramarta (2018) menyatakan bahwa karyawan merupakan sumber aset 

yang penting bagi perusahaan karena memiliki bakat, tenaga dan kreatifitas yang 

sangat dibutuhkan perusahaan untuk mencapai tujuannya, kinerja yang dicari oleh 

perusahaan adalah seseorang yang tergantung dari kemampuan, motivasi dan 

dukungan individu yang diterimanya. 

Sumber daya manusia sangat penting dalam kontribusinya dalam pencaiaan 

tujuan-tujuan organisasi dengan fungsi dan kegiatan yang memastikan bahwa 

individu tersebut digunakan efektif dan adil bagi kepentingan organisasi (Nurhadi,  

2016). Sumber daya manusia dalam sebuah organisasi merupakan indikator 

penting dalam pencapaian tujuan. Sumber daya individu yang bertujuan, 

mengidentifikasi, memperoleh dan mampu mengembangkan prestasi luar biasa 

merupakan komponen utama menjadi pelaku dalam berorganisasi (Busro, 2018) 

Bekker (Kurniawati 2014) menyatakan bahwa bekerja dengan semangat dan 

merasakan hubungan yang mendalam ditempat kerja dan mendorong untuk 
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membuat inovasi dan kemajuan organisasi. Motivasi dan pusat pikiran positif 

yang berhubungan dengan pekerjaan disebut keterikatan kerja. Sejalan dengan hal 

tersebut Shaufeli dkk (Kurniawati 2014) keterikatan kerja merupakan suatu hal 

positif dalam melaksanakan tugas serta pandangan dalam bekerja, dedikasi dan 

penyerapan, tenaga ditandai dengan tingginya energi saat seseorang bekerja, 

dedikasi mengacu pada keterlibatan seorang tersebut di pekerjaannya, dan yang 

terakhir penyerapan yaitu dengan fokus yang sedang dilaksanakan. 

Employee engagement merupakanrasa ketersediaan karyawan terhadap 

perusahaan dalam mengembangkan kesuksesan perusahaan tersebut seecara terus 

menerus (Yulianti 2018). Sesuai dengan riset yang dilakukan oleh Gallup (Ariyani 

2013) bahwa karyawan yang terikat adalah karyawan yang lebih produktif, 

karyawan yang mempunyai keterikatan akan berusaha membantu sukarela demi 

membantu mengembangkan organisasi mengembalikan stabililtas dan 

profitabilitas perusahaan,merekaakan bekerja secara aktif dan berkontribusi 

semaksimal mungkin, Teresa ( Leader to Leader, 2007) menyatakan bahwa 

karyawan yang loyal, berkomitmen dan menyediakan waktunya untuk menjadi 

karyawan disebut dengan ketrikatan karyawan. 

Bekker (2018) memberikan pernyataan bahwa keterikatan karyawan yaitu 

seseorang dengan energi positive, efektif, termotivasi dengan dedikasi dan focus 

terhadap pekerjaanya. Harter ( 2006) menyatakan bahwa kterikatan kerja yaitu 

konteks psikologi dari penerimaan sumber kerja, social support dan timbal balik  

dari pekerjaanya 
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Albrech (Nurjanah 2016) Perusahaan menginginkan setiap karyawan 

memiliki rasa keterlibaan secara fisik, kognitif dan emosi dengan pekerjaan yang 

menjadi tanggungjawabnya. Keterlibatan tersebut memberikan pernyataan 

perasaan yang positive tertinggi dalam suatu hubungan pekerjaan dan organisasi 

yang ditunjukkan dengan upaya ekstra dalam pekerjaa, antusias, giat dan 

bergairah yang mengandung arti kepuasan dan antusiasme seseorang dalam 

bekerja sehingga menghasilkan upaya ekstra dalam bekerja. Hal tersebut 

meskipun tidak tertulis dan merupakan syarat utama memasuki perusahaan namun 

diyakini bisa meningkatkan efektivitas di perusahaan. 

Robbinson (Priartrini, 2016) mendefinisikan bahwa keterikatan sebagai 

sikap individu yang selalu positif pada organisasinya. Seseorang yang memiliki 

tingkat keterikatan kerja yang tinggi pada organisasinya maka akan mengetahui 

nilai – nilai dari organisasinya tersebut, memiliki pemahaman dan kepedulian 

terhadap lingkungan di organisasinya, begitu pula dengan oprasional tempat 

mereka bekerja. Bekerja sama dengan baik dalam meningkatkan pencapaian unit 

kerja melalui kerja sama antar individu di lingkungan tersebut, sebaliknya jika 

karyawan tidak memiliki keterikatan yaitu akan memiiki rasa tidak peduli dengan 

perusahaanya dan bermalas-malasan dalam bekerja. Rahayu  (2019) meyatakan 

keterikatan kerja yaitu level tertinggi dalam berjalannya perushaan, jika karyawan 

merasa terdedikasi dan memaknai dalam pekerjaanya maka akan timbul rasa 

bangga terhadap semua atura yang ada diperusahaannya dan sangat 

menikmatinya. Maslach ( Schaufeli, 2019) menytakan bahwa jika karyawan tidak 

memiliki rasa dedikasi dan penyerapan maka akan timbul rasa ingin resign dari 
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perusahaan  akibatnya karyawan akan merasakan cepat merasa lelah dalam 

pekerjaannya, sinis dan benci terhadap pekerjaanya.  

 

Dikutib dari detiknews.com pada hari Rabu, 04 September 2019 ada petugas 

kebersihan yang respect terhadap pekerjaanya di pusat antariksa NASA, yaitu 

ketika John F Kennedy sedang mengunjungi pusat antariksa NASA dan melihat 

seorang petugas kebersihan sedang membawa sapu. Presiden Kennedy berjalan 

mendekat dan bertanya apa yang sedang petugas lakukan. Petugas itu menjawab  

“pak presiden , saya sedang membantu mengirim seseorang ke bulan” hal tersebut 

merupakan bentuk keterikatan kerja terhadap perusahaannya, pertama karyawan 

akan selalu mengatakan hal baik mengenai perusahaanya(say), bekerja dengan 

waktu lama (Stay), senantiasa memajukan perusahaan (Strive).Apa yang 

diucapkan petugas kebersihan tersebut, merupakan bentuk dari rasa keterikatan 

kerja di perusahaan tempat dia bekerja. 

Berita yang dikutipdari kompas.com padaharijumat, 26 Juni 2020 

membahas mengenai isu pemecatan karyawan yang bekerja di produsen eskrim 

AICE , alasannya karena mogok kerja lantaran gaji kecil. Menanggapi hal itu, 

Head of Human Resources AICE Group Antonius Hermawan mengatakan“ 

bahwa gaji karyawan diperusahaannya sudah memenuhi standart pemerintah dan 

UUD yang berlaku di Indonesia bahkan melebihi UMR jika karyawan tersebut 

mengikuti lembur”.Tak hanya Anthony yang berbicara mengenai kesejahteraan 

karyawan diperusahaan tersebut, pihak Legal Manager yaitu Simon mengatakan 
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hal yang sama bahwa selalu mengikut peraturan UUD pemerintah Indonesia yang 

berlaku. Dari hasil pernyataan tersebut rata-rata karyawan merasa kurang dengan 

apa yang sudah perusahaan berikan, dan karyawan melakukan aksi mogok yang 

menunjukkan rasa kurang nyaman, dan terbebani atas kurangnya tanggung jawab 

perusaan terhadap dirinya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk karyawan 

yang selalu merasa kurang terikat dengan apa yang diberikan dengan perusahaan. 

Hasil wawancara kepada subjek dengan inisial LD pada tanggal 24 Juni 

2021  dengan subjek yang bekerja di bagian marketing PT.S menunjukkan sikap 

yang acuh dan tidak peduli dengan pekerjaanya, subjek merasa terjebak berada 

dipekerjaanya saat ini, subjek juga mengakui bahwa selama ini menjalankan 

pekerjaan hanya karena paksaan dari orang tua dan saudara saja. Subjek enggan 

loyal dengan pekerjaanya, malas bekerja di shift sore dan berjada di area 

showroom, baginya semua tidak ada gunanya. Subjek ketika dihubungi pimpinan 

di luar jam bekerja maka akan marah dan tidak akan meresponnya karena itu 

diluar jam kerja. subjek merasa bahwa semakin besar tuntutan dari orang tua dan 

pimpinan di perusahaannya akan semakin membangkang pula dirinya dan 

semakin tidak taat dengan atura dan terkesan seenaknya saja, subjek tidak 

memiliki inisiatif dan tidak pernah menciptakan peluang. 

Wawancara selanjutnya kepada RO pada tanggal 25 Juni 2021 yang 

menyatakan bahwa pekerjaan yang dilakukan sangat berat, subjek melakukan 

semua pekerjaan selama hampir 10 tahun di PT.S hanyalah sebuah tuntutan dari 

kebutuhan pribadi, istri, angsuran dan tuntutan dari pimpinan saja, karena R 

mengaku bahwa selama ini tidak diperbolehkan resign dengan pimpinan. Subjek 
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merasa stress karena tertuntut dari kebutuhan pribadi juga dari perusahaan, subjek 

selalu complain ketika mendaapati jaga di weekend karena merasa bahwa saatnya 

berlibur ketika weekend tiba. Subjek juga tidak memiliki jiwa inisiatif, selalu 

menjelekkan pimpinan yang tidak memperbolehkan untuk keluar dari perusaan 

ketika dirinya tertekan. 

Wawancara pada subjek ketiga yaitu karyawan berinisial DN yang 

dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2021, subjek sangat merasa nyaman dengan 

pekerjaanya, subjek juga tak menyangka dia bisa seberuntung ini bisa bekerja di 

jam yang fleksibel, dalam waktu luang di luar jam kerja subjek terkadang 

mempromosikan jualan lewat media sosial, subjek selalu aktif menanyakan 

program terbaru dan selalu mencari pembeli setiap harinya. Subjek juga selalu 

berfikir bagaimana cara mendpatkan calon pembeli dengan ide-ide kreatifnya, 

subjek aktif menghubungi banyak data, aktif mencari celah dalam promosi di 

semua orang yang ditemuinya. 

Wawancara pada subjek ke empat berinisial AR pada tanggal 23 Agustus 

21, subjek memberikan pernytaan bahwa dirinya tidak pernah mencoba 

mnciptakan peluang di dalam pekerjaanya, subjek setiap hari hanya absen lalu 

nongkrong dengan teman lainnya tanpa memikirkan target dan tidak pernah 

mencoba menghubungi data-data  pelanggan, subjek juga tidak memiliki inisiatif 

saat diadakan moving atau berbagi brosur, bahkan subjek ketika diadakan acara 

untuk moving subjek hanya duduk-duduk diam di dalam mobil tidak berinisiatif 

meminta data bagi calon pembeli. 
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Wiroko, (2021) menyatakan bahwa keterikatan kerja dipengaruhi oleh 

beberapa faktor lain yaitu personal resource merujuk pada karakter yang dimiliki 

oleh karyawan yaitu kepribadian proaktif. Allport (Ratnaningsih, 2015) 

menyebutkan kepribadian merupakan organisasi yang dinamis dalam individu 

sistem psikofisi dalam menunjukkan cara yang khas dalam cara beradaptasi. 

Definisi tersebut memberikan arti bahwa kepribadian mempengaruhi sikap dan 

perilaku seseorang baik dalam lingkungan sekitar atau pekerjaan. Ciri-ciri dan 

tingkah laku berbeda dengan kepribadian setiap orang, selain dilihat dari aktivitas, 

interaksi sosial, keberanian mengambil resiko dan cara mengambil keputusan  

ditambahkan tiga hal yaitu emosi, pemikiran yang intropektif dan tanggung jawab 

terhadap pekerjaan. 

Kepribadian proaktif adalah individu yang secara aktif berinisiatif untuk 

memperbaiki keadaan mereka atau menciptakan inisiatif-inisiatif baru disaat 

individu lain duduk dengan pasif dalam menghadapi berbagai situasi. Individu 

yang proaktif cenderung oportunis, berinisiatif berani bertindak dan tekun hingga 

berhasil mencapai perubahan yang berarti. Mereka menciptakan perubahan positif 

dalam lingkungan tanpa memperdulikan batasan dan halangan. (Robbins, 2007).  

Penelitian yang telah dilakukan oleh Crant dan Bateman (Rizkiani 2015) 

yang menunjukkan bahwa individu dengan kepribadian proaktif yang tinggi 

merupakan orang yang menyiratkan kesediaan untuk terlibat dan mengambil 

inisiatif untuk berkontribusi pada berbagai kegiatan dan situasi. Semakin tinggi 

kepribadian proaktif individu maka semakin tinggi kecenderungannya untuk 

menunjukkan inisiatif pada pekerjaanya. Individu dengan kepribadian proaktif 
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yang tinggi mampu menentukan tantangan bagi mereka sendiri dan secara aktif 

mengusahakan agar mereka tetap terikat dengan pekerjaannya. 

Deviyanti (2015) menyatakan bahwa kepribadian proaktif sangat 

berpengaruh dalam keterikatan kerja karena karyawan yang terikat memiliki 

emosi yang positif, memiliki rasa yang tinggi di dalam pekerjaanya, memiliki 

usaha yang lebih gigih dan berkeinginan untuk berkembang serta meningkatkan 

hal-hal yang produktif di dalam perusahaanya. Karyawan dengan menunjukkan 

perilaku seperti hal tersebut dan mampu memberdayakan apa yang ada dalam 

dirinya akan menghasilkan tindakan yang proaktif. 

Windiarsih (2017) menyatakan bahwa  individu dengan kenderungan 

mengambil inisiatif  untuk memperbaiki lingkungan sekitarnya dan membuat 

lingkungan yang beru yang lebih menantang di dalam organisasi, bukan pasif 

dalam menerima keadaan. Kepribadian proaktif merupakan konstruk yang 

mengidentifikasi lingkungan dalam mengambil tindakan dan membuat perubahan. 

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan  bahwa marketing inisial DN selalu 

rajin dalam mencari calon pembeli dan mengisi waktu kosongnya dengan kegiatan 

yang lebih positif dan produktif. Hasil penelitian menyatakan keterikatan kerja 

juga dapat dipengaruhi oleh kepribadian proaktif. Jika iklim organisasi merupakan 

faktor yang mudah berubah, maka kepribadian merupakan faktor yang menetap 

pada diri individu dan relatif sulit untuk mengalami perubahan.  

Penelitian (Idulfilastri, 2018) menyatakan kepribadian proaktif berkaitan 

dan memiliki pengaruh terhadap keterikatan kerja. Kepribadian proaktif adalah 
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evaluasi diri positif yang berhubungan dengan resiliensi dan mengarah pada 

perasaan individu terhadap kemampuan mereka untuk berhasil mengendalikan 

dan memberikan dampak pada lingkungannya. Menurut penelitian Anugrahito 

(2020) ada hubungan antara proactive personality terhadap keterikatan kerja. 

Kepribadian proaktif berhubungan dengan keterikatan kerja karena karyawan 

secara proaktif menciptakan sumber daya melalui perilaku proaktif di tempat 

kerja. Perilaku proaktif memilki pengaruh langsung maupun tidak langsung 

melalui hasil proaktif dalam memprediksi pembelajaran, kesejahteraan, dan 

keterikatan kerja. Ketika kepribadian proaktif pemimpin dan karyawan selaras 

maka karyawan menjadi lebih terlibat di tempat kerja 

Berikutnya Ramadhani (2014) memberikan pernyataan bahwa keterikatan 

kerja dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu tuntutan kerja (job 

demands) yaitu segala aspek fisik, psikologis, sosial dan organisasi dari sebuah 

pekerjaan yang membutuhkan usaha dan ketrampilan fisik dan psikis secara 

berkelanjutan. Okiwiyanti (2017) Menyatakan bahwa pekerjaan yang mengacu 

pada sejauh mana lingkungan kerja yang mengandung stimulus untuk usaha yang 

lebih, tuntutan kerja juga mengacu sejauh mana pekerjaan tersebut meningkatkan 

usaha mental secara individu terus menerus dalam menyelesaikan pekerjaanya. 

Sejalan dengan hal tertersebut, Bekker (Lestari , 2017) menambahkan 

bahwa tuntutan kerja memiliki dampak yang negatif untuk keterikatan kerja 

dikarenakan akan menjadi stressor dan memiliki usaha lebih dalam 

melaksankannya, biasanya terdapat tekanan di kondisi tertentu yang 

mengakibatkan gangguang tidur, kelelahan dan kesehatan yang buruk. Hal 
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tersebut dapat disimpulkan dari wawancara dengan LD dan RO , dimana orang 

tersebut tertekan dengan keadaan pekerjaana dan subjek merasa tidak terikat 

dengan perusahaan. 

Cahyono (2019) dalam buku The Power Of Gratitude menuliskan bahwa 

stress terjadi bila terdapat penyimpangan dari kondisi-kondisi optimum yang tidak 

dapat dengan diperbaiki sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan antara 

tuntutan kerja dan kemampuan pekerjanya, sejalan dengan pernyataan tersebut 

Amodt (2018) memberikan pernyataan bahwa tuntutan kerja yang berlebih yang 

bersumber dari pekerjaan tersebutakan mengakibatkan turnover yang tinggi di 

dalam perusahaan. Demerouti (2014) menyatakan bahwa job demands yang 

terlalu tinggi akan mengakibatan kelelahan dan keluhan kesehatan dalam 

pekerjaanya akan tetapi jika diimbangi dnegan hal-hal positive di dalamnya akan 

mengakibatkan kepuasan dan keterikatan kerja. 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam 

melalui penelitian yang berjudul hubungan kepribadian proaktif dan tuntutan kerja 

terhadap keterikatan kerja pada marketing mobil di Kabupaten Kudus 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji 

secara empiris hubungan antara kepribadian proaktif dan tuntutan kerja terhadap 

keterikatan kerja pada marketing mobil di Kabupaten Kudus. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu 

psikologis terutama di bidang Psikologi Industri dan Organisasi berkaitan 

dengan hubungan kepribadian proaktif dan tuntutan kerja terhadap 

keterikatan kerja pada marketing mobil  di kabupaten Kudus 

2. Manfaat praktis  

a. Bagi karyawan dan perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan saran, 

pemikiran dan informasi kepada pihak perusahaan dan karyawan 

mengenai hubungan kepribadian proaktif dan tuntutan kerja terhadap 

keterikatan kerja pada marketing mobil di kabupaten Kudus 

 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan bahan acuan 

dalam penelitian yang sejenis khususnya mengenai hubungan kepribadian 

proaktif dan tuntutan kerja terhadap keterikatan kerja. 

 

 


