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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar BPelakang Masalah 

Sebuah organisasi atau perusahaan tidak terlepas dari pentingnya sumber 

daya manusia (SDM). Menurut Simamora (2006) sumber daya manusia merupakan 

orang-orang yang ada dalam organisasi dan satu-satunya aset penting organisasi 

yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya, sumber daya manusia dapat 

mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi. Sumber daya manusia 

merupakan aset penting yang menjadi faktor utama penggerak roda organisasi serta 

penentu keberhasilan tujuan organisasi. Sependapat dengan hal tersebut, 

Nurzaman, Hidayat, Subarto (2020) berpendapat sumber daya manusia merupakan 

aset yang sangat berharga atau sebuah investasi besar yang akan menjadi faktor 

utama yang menentukan suatu keberhasilan sebuah organisasi, perusahaan hingga 

negara. Simamora (2006) menyatakan bahwa sumber daya manusia dalam hal ini 

adalah karyawan diharapkan mampu selalu berperan aktif, mempunyai inisiatif, 

sikap positif dalam bekerja dan tanggung jawab dalam setiap kegiatan organisasi, 

tak terkecuali karyawan milenial. 

Berdasarkan buku “Statistik Gender Tematik: Profil Generasi Milenial 

Indonesia” Generasi milenial atau y merupakan kelompok demografis yang 

dilahirkan antara tahun 1980 sampai dengan 2000. Generasi milenial memiliki 

karakter unik berdasarkan wilayah dan kondisi sosial-ekonomi. Salah satu ciri 

utama generasi milenial ditandai oleh peningkatan penggunaan dan keakraban 

dengan komunikasi, media, dan teknologi digital. 
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Di kehidupan sehari-hari, generasi milenial seringkali diberi label yang kurang 

baik, seperti generasi kutu loncat, instan, suka copas hingga pembangkang (Budiati, 

dkk., 2018). Sebastian (2016) mengidentifikasi karakteristik generasi milenial, 

yaitu ingin serba cepat, mudah berpindah pekerjaan dalam waktu singkat, dinamis, 

melek teknologi, dekat dengan media sosial, dan sebagainya.  

Proporsi Generasi milenial di Indonesia merupakan terbesar kedua setelah 

Generasi X. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) 

2021 Pusat Badan Statistik Indonesia angkatan kerja milenial mencapai 48 juta 

orang (Yuwono, 2021). Namun, jumlah partisipasi tersebut terkadang kurang 

diimbangi dengan perilaku yang baik guna menunjang kinerjanya. Misalnya 

karyawan yang tampak kurang semangat dalam bekerja, kurang antusias dalam 

menyelesaikan pekerjaan, tidak disiplin sering mengeluh serta tidak merasa 

memiliki terhadap pekerjaannya sehingga dalam menjalankan perannya kurang 

maksimal. Survei yang dilakukan jobstreet.com juga menunjukkan bahwa 65,8% 

generasi Y yang mengeluhkan tidak betah, jumlah tunjangan yang kecil, banyaknya 

peraturan yang mengikat serta merasa kurang bahagia sehingga memilih 

meninggalkan pekerjaannya kurang dari satu tahun (jobstrett.com, 2015). 

Pemberitaan yang dimuat di beritasatu.com edisi 8 Mei 2014 lalu, Rinaldo 

Augusta, Pendiri Qerja.com melakukan survei terhadap karyawannya, ia 

mengungkapkan hanya sekitar 18% karyawan yang puas dengan pekerjaannya, 

selebihnya para karyawan menjawab tidak puas dan bekerja hanya terpaksa untuk 

mendapatkan penghasilan. Hal itu sangat disayangkan oleh Rinaldo, karena 

ketidakbahagiaan atau rasa terpaksa saat bekerja akan berdampak ke psikis 

karyawan dan juga perusahaan (beritasatu.com, 2014). Riset juga dilakukan oleh 
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lembaga survei International, Gallup mengungkapkan bahwa 55% karyawan 

milenial tidak engaged dengan pekerjaannya. Dalam hal ini, sebagian karyawan 

tampak kurang bersemangat dan merasa tidak bahagia dalam bekerja. Misalnya 

ketika mereka sampai di ruangan kerja, mereka tidak langsung menyiapkan jadwal 

atau agenda yang harus diselesaikan pada hari tersebut, sering menunda-nunda 

pekerjaan, mengobrol berbagai hal di luar pekerjaan, kurang antusias dalam 

menyelesaikan pekerjaan dan sebagian ada yang menyudahi pekerjaan dan 

bergegas untuk pulang meskipun waktu belum tepat menunjukkan waktu pulang 

(Gallup, 2016).  

Menurut Prahana, dkk (2020) dunia industri sedang bertransformasi menuju 

era revolusi 4.0 dan masyarakat 5.0, teknologi digital diterapkan dan menjadi pusat 

kehidupan manusia menuntut generasi milenial yang saat ini mendominasi pasar 

kerja di Indonesia memiliki kecerdasan dan ketahanan sehingga mereka mampu 

lebih terlibat dalam pekerjaannya dan berdampak positif pada kinerja perusahaan 

dan perkembangannya. Budiarti, dkk. (2018) menambahkan generasi milenial 

memiliki peran besar pada era bonus demografi 2000 dan sebagai modal besar 

untuk mewujudkan kemandirian bangsa dalam segala aspek jika mau mengambil 

berbagai inspirasi positif dari berbagai sumber, terutama dari teman sesama 

milenial. 

Perilaku kurang semangat, antusias kerja yang rendah, kurang disiplin hingga 

dan mengeluh merupakan ciri-ciri kurangnya work engagement. Menurut seorang 

pelopor konsep work engagement, Kahn (Bakker, 2011) menggambarkan karyawan 

yang terlibat secara penuh kognitif, fisik dan emosionalnya terkoneksi dengan 

pekerjaannya. Sependapat dengan hal tersebut, Bakker & Leiter (2010) 
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mengungkapkan work engagement adalah keadaan kesejahteraan atau pemenuhan 

positif yang berhubungan dengan pekerjaan ditandai dengan tingkat energi yang 

tinggi, dedikasi tinggi serta penghayatan saat bekerja. Work engagement penting 

dimiliki oleh setiap karyawan, karena work engagement menyebabkan karyawan 

memiliki komitmen di dalam organisasinya (Field & Buitendach, 2011), serta 

memiliki antusias yang tinggi sehingga berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

(Mahboubi et al., 2015) dan lebih mampu menghadapi tuntutan pekerjaan yang 

meningkat (Bakker & Leiter, 2010).  

Karyawan yang engaged terhadap pekerjaannya menyebabkan mereka 

proaktif dalam menghadapi tuntutan pekerjaan yang dimilikinya, sehingga 

performa dalam bekerjanya semakin optimal (Bakker & Leiter, 2010). Performa 

karyawan yang optimal akan mampu berkontribusi terhadap kesuksesan organisasi 

(Luthans, 2009) termasuk memperkecil persentase resign dari perusahaan (Bakker 

& Leiter, 2010). Sebaliknya, karyawan yang kurang engaged menyebabkan kurang 

semangat dalam menyelesaikan pekerjaannya, kurang berdedikasi serta kurang 

teliti (Schaufelli et al., 2002). Tingkat work engagement karyawan Indonesia masih 

menjadi permasalahan yang ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh 

Anggiadinata (2015) kepada karyawan PT. Krakatau Steel (Persero) berusia 20-55 

tahun menunjukkan hanya 18,90% karyawan dengan tingkat work engagement 

yang sangat tinggi. Berikutnya, penelitian dilakukan oleh Josephine (2022) 

terhadap 202 karyawan milenial dan menunjukkan hasil work engagement yang 

sedang atau rata-rata.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan pertama berinisial 

(KP), berusia 33 tahun dan bekerja sebagai karyawan di salah satu umkm bidang 
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fashion 2 tahun terakhir. KP mengatakan ia tidak begitu semangat dan bosan ketika 

akan berangkat bekerja karena menurutnya itu sudah menjadi rutinitasnya, ia juga 

mengaku sering terlambat datang ke tempatnya bekerja meskipun hanya beberapa 

menit saja. Ketika menghadapi permasalahan di tempatnya bekerja, KP lebih sering 

menangis di kamar mandi dan cenderung tidak fokus seharian di tempat kerjanya, 

hal ini menandakan bahwa KP kurang mampu mengontrol diri ketika ada 

permasalahan di luar pekerjaannya. KP cenderung kurang kuat dengan tugas-tugas 

yang menurutnya sulit, hal ini ditunjukkan oleh KP ketika sering membahas dan 

mengeluhkan tugas-tugas tersebut. KP mengaku beban kerja yang dihadapinya 

berat, sehingga ia butuh waktu yang cukup lama untuk berkonsentrasi dan memulai 

bekerja. Pekerjaannya sebagai admin mengharuskan KP untuk selalu membantu 

customer dengan senyum dan ramah, meneliti file, dan mengolah informasi 

sederhana sehingga hal itu membuat KP merasa sangat lelah.  

Informan wawancara kedua berinisial (UT), berusia 25 tahun, bekerja sebagai 

kurir di salah satu umkm kuliner dan hampir 3 tahun. Sebagai kurir makanan, UT 

hanya datang ke tempatnya bekerja ketika dihubungi dan biasanya ketika jam 

makan, hal itu membuat ia kurang semangat karena cuaca yang panas, membawa 

makanan yang sangat banyak dan dituntut harus tepat waktu sampai customer. UT 

mengeluhkan kegiatan pekerjaannya monoton, ia juga sering menunggu-nunggu 

waktu pulang, tidak sabar dan terburu-buru dalam melakukan pekerjaannya. Ketika 

di tempat kerja, UT mengaku kurang peduli dengan lingkungan sekitar, yang ia 

pentingkan adalah bagaimana pekerjaannya selesai dengan cepat. UT adalah 

karyawan yang pasrah dengan keadaan dan kurang tangguh dalam melakukan 

pekerjaannya. UT juga merasa takut ketika menghadapi masalah, seperti makanan 
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yang tumpah, pesanan makanan yang kurang sesuai hingga makanan yang hilang 

karena ia harus menanggung dan mengganti makanan tersebut jika itu adalah 

kesalahannya. Pemesanan makanan di jam makan, khususnya makan siang sering 

kali membludak sehingga membuat UT panik.  

Informan yang ketiga berinisial (DW), berusia 29 tahun, bekerja sudah 2 

tahun sebagai juru masak di salah satu umkm kuliner. Memasak adalah bidang yang 

sangat disukai DW, namun ketika harus memasak setiap hari dan dalam jumlah 

banyak membuat DW terkadang malas untuk berangkat bekerja. Ia juga diharuskan 

pulang terlambat jika pesanan banyak. Ketika menghadapi permasalahan di 

tempatnya bekerja, DW cenderung mendiamkan semua orang disekitarnya, hal itu 

membuatnya lebih lega namun ia juga sering mendapatkan kritik dari teman-

temannya terkait hal tersebut. Hal itu menandakan DW kurang tangguh dan kurang 

mampu mengontrol perasaannya ketika bekerja. Beban kerja DW sebagai juru 

masak tidak terlalu berat, namun jadwal kerja yang mendadak harus lembur atau 

pulang terlambat membuat DW merasa tidak senang. DW hanya mendapat jam 

istirahat ketika ada karyawan yang menggantikannya atau tidak ada pesanan karna 

di tempatnya bekerja hanya ada satu juru masak dalam satu shift.  

Terdapat beberapa hal yang mempengaruhi work engagement, salah satunya 

personal resource  (Schaufeli et al., 2006). Personal resource adalah evaluasi diri 

yang positif berhubungan dengan ketahanan, fokus terhadap kemampuan seseorang 

untuk mengendalikan dirinya yang mempunyai efek di lingkungan sekitar (Bakker, 

2011). Salah satu karakteristik dari personal resource adalah kepribadian 

hardiness, dapat dikatakan mampu mempengaruhi work engagement karyawan, 

menjadi sumber semangat agar melaksanakan pekerjaan sehari-hari (Andika, 
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2021). Aprilia, Priyatama & Satwika (2015) menyebutkan selain self 

efficacy,hardiness menyumbangkan 2,50% untuk mempengaruhi work engagement 

individu. Hardiness menurut Kobasa adalah suatu ketahanan psikologis dalam 

menghadapi stres yang membuat individu kuat, tahan, stabil dan optimis terhadap 

permasalahan yang dihadapi (Judkins & Rind, 2005). Hardiness digambarkan 

sebagai individu yang menyadari penuh perannya dalam pekerjaan, berpartisipasi 

dalam pekerjaan, memiliki tujuan yang terukur, hingga pantang menyerah di situasi 

tekanan pekerjaan (Schultz & Schultz, 2006). 

Menurut Kobasa (Kreitner & Kinicki, 2014) Ketika individu memiliki 

hardiness rendah, maka akan sering menemui kesulitan dalam bekerja dikarenakan 

sering mengeluh dan perasaan yang tidak menerima pekerjaan tersebut sebagai 

tanggung jawab melainkan menganggap sebuah beban. Viola et al (2016) 

mengungkapkan tingkat hardiness yang lebih tinggi dikaitkan dengan perasaan 

hidup dan komitmen kerja yang lebih kuat, perasaan kontrol yang lebih besar, sikap 

yang lebih terbuka terhadap perubahan dan tantangan dalam pekerjaan. Sehingga 

individu yang bekerja dengan perasaan positif dapat menjadi engaged terhadap 

pekerjaan dan menguntungkan bagi organisasi (Sayekti & Septiani, 2018).  

Penelitian lain yang dilakukan Andika (2021) yang berjudul “Pengaruh 

hardiness terhadap work engagement pada karyawan” menunjukkan ada hubungan 

positif antara hardiness dan work engagement. Hal ini menunjukkan bahwa 

semakin karyawan memiliki hardiness yang baik dalam menjalankan tugas, maka 

karyawan tersebut akan semakin engaged dengan pekerjaan dan perusahaan.   

Faktor lain yang mempengaruhi work engagement adalah job demand 

(Bakker & Leiter, 2010). Job demand adalah hal fisik, atau aspek organisasional 
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dalam pekerjaan yang membutuhkan fisik terus menerus maupun usaha psikologis 

yang dengan secara langsung, hal ini akan berasosiasi dengan pengeluaran 

psikologis (Demerouti et al., 2001). Schaufeli & Bakker (2004) job demand sebagai 

aspek fisik untuk menyelesaikan pekerjaan, psikologis, sosial, dan organisasi dari 

pekerjaan yang membutuhkan ketahanan psikologis (kognitif dan emosional). 

Tuntutan pekerjaan harus diklasifikan sesuai dengan bidang pekerjaan karyawan, 

misalnya beban pekerjaan kognitif cenderung pada profesi seperti ilmuwan dan 

produser, sedangkan beban pekerjaan fisik untuk karyawan kontraktor dan 

binaragawan (Bakker & Demerouti, 2014).  

Kesesuaian beban kerja yang diterima karyawan harus sangat diperhatikan 

karena ketika usaha yang dituntut pekerjaan melebihi kapabilitas karyawan, energi 

karyawan terkuras dan mengakibatkan karyawan tidak engaged terhadap pekerjaan 

serta masalah kesehatan lainnya seperti kelelahan (fatigue), iritabilitas, dan 

meningkatnya aktivitas sistem saraf simpatik (Schaufeli & Bakker, 2004). Namun, 

ketika beban kerja sesuai dengan kemampuan dan peran karyawan, job demand 

dapat mendorong perkembangan dan pencapaian karyawan (Bakker & Demerouti, 

2017) hingga work engagement karyawan meningkat (Bakker & Demerouti, 2014).  

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurendra (2018) yang berjudul  

“Peranan tuntutan kerja dan sumber daya kerja terhadap keterikatan kerja wanita 

karir” menunjukkan hubungan yang negatif antara job demand dan work 

engagement. Artinya semakin  rendah job demand maka semakin tinggi work 

engagement pada wanita karir.  

Berdasarkan pemaparan diatas, secara teoritis hardiness dan job demand 

memiliki hubungan dengan work engagement. Sehingga penulis tertarik untuk 
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meneliti “Hubungan hardiness dan job demand dengan work engagement pada 

karyawan”.  

B. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris hubungan 

antara hardiness dan job demand dengan work engagement. 

C. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Memberikan masukan terhadap disiplin ilmu psikologi, khususnya psikologi 

industri dan organisasi yang berkaitan hardiness, job demand dan work 

engagement. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi karyawan UMKM 

Memberikan sumbangan informasi dan wawasan kepada karyawan 

mengenai hardiness,  job demand dan work engagement. 

b. Bagi perusahaan/organisasi 

Memberikan masukan dalam membuat kebijakan terkait hardiness,  job 

demand dan work engagement. 

c. Bagi peneliti lain 

Memberikan referensi/ide/gagasan yang dapat dikembangkan terkait 

hardiness,  job demand dan work engagement.  

 


