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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Bekerja adalah suatu aktivitas yang dilakukan manusia untuk dapat 

mengubah kondisinya. Hal itu berupa pemenuhan kebutuhan hidup, 

keberlangsungan hidup, dan pemeliharaan kehidupan yang merupakan cara 

seseorang dalam memenuhi tujuan hidupnya. Tetapi saat ini bekerja tidak hanya 

tentang melakukan tugas yang diberikan oleh atasan, melainkan untuk 

kepentingan yang lebih besar, sehingga penting bagi perusahaan dalam melakukan 

pengaturan terhadap para karyawan. Kini banyak perusahaan yang menyadari 

bahwa fungsi dari manajemen sumber daya manusia menjadi vital. Ini bisa 

dihubungkan dengan fakta bahwa orang-orang di dalam perusahaan dapat menjadi 

sumber keuntungan yang kompetitif (Bogner, et al., 2014). Karyawan yang cakap 

dan termotivasi diharapkan dapat menghasilkan bisnis yang bisa merajai pangsa 

pasar (Gulati, Mayo, & Nohria, 2013). 

Dalam perkembangan ekonomi saat ini, karyawan yang memiliki 

keunggulan dalam kualitas atau efisiensi menjadi hal yang dibutuhkan. Oleh 

karena itu, banyak perusahaan mengharapkan para karyawan menjadi proaktif dan 

menunjukkan inisiatif, mengambil tanggung jawab untuk pengembangan karir 

profesionalnya, dan berkomitmen untuk memiliki standar prestasi dengan kualitas 

tinggi. Mereka membutuhkan karyawan yang bersemangat dan berdedikasi atau 
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yang engaged dengan pekerjaannya. Dengan memiliki keterlibatan kerja (Work 

Engagement) dapat membuat perbedaan yang signifikan bagi karyawan dan dapat 

menawarkan keuntungan yang kompetitif pada perusahaan (Demerouti & 

Cropanzano, 2010). 

Work Engagement merupakan kondisi dimana pikiran menjadi positif dan 

bahagia terhadap pekerjaan yang ditengarai oleh semangat, dedikasi dan absorbsi 

(Bakker dan Leiter, 2010). Work Engagement menghadirkan pengalaman bagi 

karyawan, dimana dengan adanya Work Engagement pada karyawan dapat 

mendatangkan hasil positif yang lainnya, seperti perilaku yang proaktif atau 

memunculkan inisiatif pribadi. Lebih lanjut, Bakker dan Leiter (2010) 

mengungkapkan jika karyawan yang engaged memiliki energi yang tinggi dan 

mereka antusias terlibat dalam pekerjaannya. 

Menurut Albrecht (2010) konsep engagement digunakan untuk karyawan 

yang mengekspresikan diri secara fisik, kognitif dan emosi ketika menjalankan 

pekerjaannya. Saat karyawan menjadi engaged, mereka cenderung terhubung 

dengan peran pekerjaannya. Sebaliknya, karyawan yang disengaged dengan 

pekerjaan hanya sekedar datang ke tempat kerja, tidak melibatkan emosi, energi 

dan semangat ketika bekerja. Mereka menjadi tidak peduli terhadap tujuan 

organisai, jarang merasa senang di tempat kerja, dan bahkan bersikap apatis. 

Keterikatan atau engagement pada pekerja merupakan suatu hal yang 

positif. Hal itu merupakan kebalikan dari burnout, meskipun ketika kondisi 

karyawan disengagement bukan berarti ia mengalami burnout, melainkan kondisi 

dimana karyawan merasa „engage’ terhadap pekerjaan mereka sehingga memiliki 
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rasa semangat dan hubungan efektif yang lebih baik dengan pekerjaan mereka 

(Bakker dan Leiter, 2010). Berbeda dengan workaholic yang memandang 

pekerjaan sebagai sebuah keharusan, namun bagi karyawan yang engage lebih 

menganggap pekerjaan sebagai suatu hal yang menyenangkan dan menjadi hal 

yang mereka sukai. 

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Gallup sejak 2014 hingga 2016 

yang dinyatakan dalam laporan State of the Global Workplace (Gallup, 2016), 

perusahaan yang memiliki tingkat engagement tinggi, produktivitasnya meningkat 

hingga 20% serta profitnya pun meningkat hingga 21%. Dimana di dalamnya juga 

menyatakan bahwa dari 155 negara yang disurvei, rata-rata adalah orang dewasa 

yang bekerja penuh waktu dan merasa engaged hanya 15%. Kemudian dari hasil 

survei Gallup’s Global Workplace Analytic di Indonesia (2016), hasilnya 

menunjukkan jika hanya 8% karyawan di Indonesia yang merasa engaged dengan 

pekerjaannya, 77% karyawan tidak merasa engaged dengan pekerjaannya dan 

15% karyawan Indonesia secara aktif disengaged. 

Karyawan yang menarik diri secara stimulan, menunjukkan perilaku yang 

menghindari hubungan atau koneksi, absensi secara fisik, kognitif dan emosional 

terhadap pekerjaan, pasif dalam menjalankan peran kerjanya secara penuh dapat 

dikatakan sebagai karyawan yang disengaged (Albrecht, 2010). Permasalahan 

tersebut juga dialami oleh karyawan di UMKM Sumber Makmur, yang memiliki 

ruang lingkup sebagai bengkel dan toko spare part kendaraan roda empat. 

UMKM tersebut bergerak di bidang pelayanan jasa, dimana para karyawannya 

berhubungan langsung dengan pelanggan. Hal itu mengharuskan karyawan untuk 
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senantiasa engaged dengan pekerjaan yang dilakukan, karena pelanggan dapat 

melihat dan berinteraksi langsung dengan karyawan saat mereka melakukan 

pekerjaannya. 

Karyawan di UMKM tersebut diharapkan dapat melakukan pekerjaan 

secara cepat, tepat dan dapat membantu pelanggan menemukan solusi dari 

permasalahan mereka. Selain itu penting bagi karyawan untuk mencurahkan 

perhatiannya dan senantiasa fokus dengan pekerjaan yang dilakukan, agar dapat 

memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Sehingga diharapkan pelanggan 

akan loyal dengan UMKM tersebut. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu owner di UMKM 

tersebut pada tanggal 8 Desember 2020, mengungkapkan bahwa karyawan 

beberapa kali tampak mengeluh atau jarang menunjukkan kesukaan atau 

kebanggannya di tempat kerja, sekalipun itu adalah pekerjaan yang sesuai latar 

belakang pendidikannya (Jurusan Otomotif bekerja sebagai Mekanik). Selain itu 

mereka tampak tidak antusias ketika diadakan pertemuan tentang pemaparan 

tujuan perusahaan dan perencanaan yang akan ditempuh. Semangat karyawan 

dalam mendistribusikan bentuk pelayanan kepada pelanggan pun dirasa kurang, 

padahal mereka berhubungan langsung dengan pelanggan, dimana transaksi 

muncul dari situ dan karyawan memungkinkan untuk memberikan penawaran 

terkait produk atau jasa yang dimiliki perusahaan kepada pelanggan, tetapi di 

dalam aktivitasnya, karyawan justru sekedar menjalankan pekerjaan tanpa upaya 

optimal.  
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Di sisi lain, wawancara yang dilakukan dengan owner pada 12 Januari 

2021 memaparkan jika beberapa karyawan saat diberikan instruksi hanya 

mengatakan kesedian untuk melakukan tanpa ditindaklanjuti dalam praktiknya. 

Kemudian juga ada yang menyanggah ketika disuruh untuk mengerjakan sesuatu. 

Selanjutnya dalam wawancara yang dilakuskan pada 16 Desember 2020, 

kepada mandor (Inisial F) menginformasikan jika untuk pekerjaan yang terkesan 

sulit, mekanik tidak mau memberikan penjelasan yang terus-terang, melainkan 

penjelasan yang tidak pasti terkait penyelesaian pekerjaan, seperti hanya 

mengatakan akan diusahakan ketika pelanggan bertanya kapan kendaraannya 

dapat diselesaikan, tanpa memberi tahu kapan waktu penyelesaiannya. Padahal 

apabila diinformasikan bahwa pengerjaan tidak bisa selesai hari itu, pelanggan 

tidak perlu menunggu. Bahkan jika dipaksa untuk diselesaikan, hasilnya pun tidak 

maksimal. Kemudian ia menambahkan jika perintah atau instruksi yang 

disampaikan oleh atasan (owner) selama ini terkesan satu arah, dimana tidak 

terjadi kesempatan untuk berdiskusi dengan para karyawan, sehingga karyawan 

cenderung mengerjakan sesuatu dengan sekedarnya. Di sisi lain, karyawan pun 

cenderung untuk selalu diingatkan untuk hal-hal yang berkaitan dengan 

pekerjaannya seperti kebersihan, pengembalian parts atau tools kerja dan 

semacamnya. 

Lebih lanjut, mandor (Inisial F) mengungkapkan jika kecepatan kerja 

dalam pengerjaan mobil yang lama, terutama jika pengerjaan di lakukan di area 

belakang. Hal itu didukung dengan hasil umpan-balik dari pelanggan yang 

menunjukkan bahwa hasil kerja lama. Namun hal itu disebabkan karena beberapa 
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kali ada proses pengambilan keputusan yang harus menunggu persetujuan dari 

atasan, karena adanya perasaan enggan untuk disalahkan atau terkadang juga 

melempar pertanggung jawaban.  

Di sisi lain ketika dilakukan wawancara dengan mekanik (Inisial A) dan 

(Inisial MF) pada 12 Januari 2021, mengatakan jika atasan kurang mengapresiasi 

jika mekanik melakukan pekerjaan yang bagus atau mengusahakan untuk 

melakukan perbaikan di tempat kerja, tetapi cenderung mudah dalam memberikan 

teguran saat ada kesalahan dan kerap memberikan perintah-perintah tanpa ada 

apresiasi setelahnya. Misalanya saat (Inisial A) melakukan kesalahan dengan 

menerima keluhan dari pelanggan terkait servis yang dilakukan, ia merasa bahwa 

bukan hanya dirinya yang mengerjakan kendaraan itu, tetapi ada mekanik lain 

juga. Meskipun begitu atasan langsung memanggilnya dan memberikan hukuman 

tertentu. Hal itu sejalan dengan wawancara bersama mekanik lainnya (Inisial MF) 

yang menyebutkan jika ia lupa memasang baut pada kendaraan pelanggan yang 

kemudian datang lagi ke bengkel untuk meminta agar dilakukan pengecekkan 

ulang. Ia pun menambahkan jika itu bukan merupakan hal yang vital. Kemudian 

atasan segera memanggilnya dan melakukan diskusi satu arah. Sementara ketika 

mereka mendapat komentar positif dari pelanggan atau melakukan upaya lebih 

terkait kebersihan atau kerapian tempat kerja, atasan hanya diam saja. Sehingga 

mereka pun menjadi malas dan tidak fokus dalam bekerja. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan menunjukkan jika karyawan 

kurang dapat menunjukkan keterikatan (engaged) kerja yang baik, dimana mereka 

menjadi malas dan tidak bersemangat. Hal itu membuat karyawan kesulitan dalam 
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memenuhi harapan perusahaan maupun atasan, sehingga mempengaruhi performa 

yang mereka hasilkan. 

Karyawan yang memiliki tingkat engagement yang tinggi cenderung 

memiliki kinerja yang lebih baik, sebab memiliki perasaan yang positif dan tidak 

menjadikan pekerjaannya sebagai beban, sehingga dapat menurunkan turn over 

karyawan, meningkatkan produktivitas, profitabilitas, pertumbuhan dan kepuasan 

pelanggan (Markos dan Sridevi, 2010). Selain itu dengan memiliki engagement 

yang baik dapat menjadikan karyawan menjadi bagian dari perusahaan serta 

merasa puas dan antusias dengan pekerjaannya. Hal itu dapat menghasilkan 

kepuasaan pelanggan karena pekerjaannya baik, juga membuat pelanggan loyal 

terhadap perusahaan.  

Faktor yang mempengaruhi work engagement salah satunya adalah 

psychological well-being (Bakker dan Leiter, 2010). Selanjutnya menurut Ryff 

(2014) psychological well-being merupakan pencapaian penuh dari potensi 

psikologis serta kondisi seseorang yang dapat menerima kelebihan dan kelemahan 

dirinya, mempunyai tujuan hidup, dapat mengembangkan realasi positif dengan 

orang lain, mandiri, dapat mengendalikan lingkungan di sekitarnya serta 

senantiasa bertumbuh secara personal. 

Sementara esensi psychological well-being memadukan konsep 

kebahagiaan dan kesejahteraan dirumuskan dalam akronim PERMA, yaitu emosi 

positif (positive emotion), keterlibatan (engagement), hubungan (relationship), 

kebermaknaan (meaning), dan pencapaian/prestasi (accomplishment) (Seligman, 

2012). Hal itu berarti ketika seseorang memiliki kondisi psikologis yang positif 
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atau sejahtera, maka sesorang dapat mencapai konsep PERMA tersebut, baik 

untuk personal dirinya maupun ketika mencapai apa yang diusahakan. Melalui 

kondisi psikologi yang positif, seseorang dapat melatih ketahanan emosional dan 

mendapatkan pemenuhan tujuan dalam hidup, bukan hanya untuk mendapatkan 

kesuksesan di tempat kerja saja, melainkan perusahaan dapat meningkatkan 

kinerja pada saat yang sama ketika perusahaan meningkatkan engagement 

karyawan. 

Karyawan yang mempunyai tingkat psychological well-being yang tinggi 

akan memiliki keterikatan dengan pekerjaan yang tinggi pula. Menurut Robertson 

dan Cooper (2010), mengatakan jika interaksi antara psychological well-being 

dengan work engagement yang ada pada diri karyawan dapat mengarah pada 

terciptanya kondisi full engagement, yakni ketika berada pada kondisi tersebut 

karyawan akan mempunyai kondisi psikologis yang sehat, sekaligus tingkat 

engagement tinggi yang akan berlangsung dalam waktu lama. Lebih lanjut, 

Roberson dan Cooper (2010) juga mengungkapkan jika psychological well-being 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi engagement, dimana semakin 

tinggi psychological well-being  dapat membantu meningkatkan engagement, 

begitu pula sebaliknya. 

Dalam meningkatkan engagement karyawan, sebaiknya perusahaan 

mengetahui hal-hal yang dapat mempengaruhi engagement. Simon (2011) 

mengungkapkan jika seorang karyawan menjadi engaged ketika ia menemukan 

motivasi dan arti personal dalam bekerja, bekerja dalam lingkungan yang efisien, 

mendapat dukungan interpersonal positif, memiliki keterlibatan dalam 
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pengambilan keputusan, memiliki kesempatan untuk mengungkapkan ide, 

kesempatan pengembangan diri serta perusahaan yang menunjukkan kepedulian 

terhadap kesehatan dan psychological well-being karyawan. 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Vijayakumari dan Vrinda (2016) 

menunjukkan bahwa Psychological Well-Being memiliki hubungan positif yang 

signifikan terhadap Work Engagement dan signifikan menjadi prediksi dari Work 

Engagement. Hal itu ditunjukkan ketika orang bahagia dan termotivasi secara 

positif, mereka akan bekerja lebih keras, lebih cepat dan lebih baik. Kemudian ada 

penelitian dari Kimberly dan Utoyo (2013) dimana hasil penelitiannya 

menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara Psychological 

Well-Being dan Work Engagement, yaitu adanya peningkatan terhadap 

Psychological Well-Being serta peningkatan pada Work Engagement karyawan. 

Sehingga dari penelitian yang sudah ada tersebut dapat ditarik kesimpulan jika 

Psychological Well-Being memiliki hubungan terhadap Work Engagement 

karyawan. 

Faktor lain yang berpengaruh terhadap Work Engagement adalah 

komunikasi interpersonal (Kaswan, 2019). Komunikasi yang efektif memiliki 

dampak yang positif terhadap kinerja, kepuasan kerja, komitmen dan membuat 

karyawan merasa lebih terlibat (engaged) dalam pekerjaan (Newstrom, 2011). 

Konsep hubungan antara komunikasi interpersonal dengan work engagement ini 

diperkuat dengan adanya teori yang diungkapkan oleh Mercer (2014), yakni 

tentang teori kebutuhan interpersonal, teori procced view dan teori social 

exchange. Teori kebutuhan interpersonal menjelaskan tentang adanya hubungan 
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antar individu yang harus menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kemudian 

teori procced view adalah teori komunikasi dari pengembangan diri seseorang 

yang dilihat dari kualitas pribadi, dimana semakin berkualitas seseorang, maka 

semakin banyak orang yang mendengarkan. Selanjutnya teori social exchange 

menjelaskan apabila suatu komunikasi akan terjadi apabila tercipta adanya 

lingkungan dan sikap pribadi yang saling berhubungan. Ketiga konsep tersebut 

apabila diterapkan dalam proses komunikasi interpersonal, terutama ketika di 

tempat kerja, maka dapat membuat karyawan akan terlibat secara baik dengan 

pekerjaannya. 

Stewart (2012) menganjurkan dalam menjalin komunikasi untuk 

mengembangkan hubungan pribadi memperhatikan tentang tingkat kepercayaan 

yang tinggi dimana setiap orang terbuka untuk mendiskusikan pemikiran atau 

perasaannya dan ada keinginan atau kepedulian yang tulus untuk saling 

menguntungkan satu dengan yang lainnya. Ia juga mengatakan tentang 

komunikasi „tidak-interpersonal‟ dimana orang hanya sekedar mengatakan „apa 

yang ingin diucapkan‟. 

Komunikasi interpersonal selalu terjadi secara dua arah, yang tidak hanya 

bertujuan untuk bertukar pesan, tetapi untuk menciptakan dan bertukar pengertian. 

Komunikasi interpersonal memiliki karakterisik, antara lain komunikasi dari satu 

individu dengan individu lain, komunikasi yang dilakukan secara bertatap muka 

serta baik bentuk dan isi komunikasinya mencerminkan karakteristik pribadi 

seorang individu dan peran atau hubungan sosial mereka (Stewart, 2012). Di sisi 

lain, komunikasi interpersonal diartikan sebagai proses yang menggunakan pesan-
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pesan agar terjadi persamaan makna antara paling tidak dua orang pada situasi 

yang memungkinkan adanya kesempatan yang sama sebagai pendengar dan 

pembicara (Pearson, 2011). 

Menurut Kaswan (2019), komunikasi diperlukan untuk memelihara 

perusahaan agar senantiasa sehat. Efektifitas kerja dapat menurun akibat adanya 

informasi penting yang terhambat di beberapa titik dalam perusahaan. 

Komunikasi yang efektif memiliki dampak positif terhadap kinerja, kepuasaan 

kerja dan komitmen karyawan, dimana ketika merasakannya karyawan akan lebih 

mudah menjadi engaged dengan pekerjaannya. Sementara komunikasi 

interpersonal yang senantiasa berlangsung secara dua arah dapat menjadi tempat 

bagi antar karyawan, karyawan dengan atasan maupun karyawan dengan 

pelanggan untuk menjalin diskusi yang bisa memuaskan antar pihak sehingga 

Work Engagement karyawan dapat meningkat. 

Hasil penelitian yang dilakukan Warshawsyky, Havens, dan Knafl (2014) 

menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja tinggi adalah angkatan 

kerja yang terlibat secara proaktif dalam menyelesaikan permasalahan kinerjanya. 

Hal itu dilihat dengan adanya keterlibatan kerja manajer perawat yang dapat 

dipengaruhi dari hubungan interpersonal antara perawat staf dengan rekan-rekan 

sesama perawat dan dokter. Selain itu kombinasi dari keterlibatan kerja manajer 

perawat, hubungan interpersonal yang berkualitas dengan dokter, dan pengalaman 

sebagai manajer perawat yang paling sangat mempengaruhi tingkat dimana 

manajer perawat bertindak dengan cara yang proaktif, melakukan tindakan 
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penting dalam mencegah kesalahan medis serta peningkatan kualitas perawatan 

pada pasien. 

Selanjutnya menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri dan 

Ratnaningsih (2016) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara komunikasi interpersonal dengan rekan kerja terhadap 

engagement. Semakin tinggi komunikasi interpersonal dengan rekan kerja, maka 

semakin tinggi pula engagement. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Hubungan antara Psychological Well-Being dan 

Komunikasi Interpersonal terhadap Work Engagement”. 

  

B. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, yaitu untuk 

mengetahui secara empiris hubungan antara psychological well-being dan 

komunikasi interpersonal terhadap work engagement. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi wawasan dan 

pengetahuan untuk bidang keilmuan Psikologi, khususnya Psikologi Industri 

dan Perusahaan mengenai psychological well-Being, komunikasi interpersonal 

dan work engagement. 

 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi karyawan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi 

karyawan sebagai pengetahuan lebih dalam mengenai psychological well-

being dan komunikasi interpersonal terhadap work engagement. 

b. Bagi perusahaan 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang kondisi karyawan di perusahaan, serta dapat memberikan masukan 

kepada pimpinan agar dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam 

memperlakukan karyawan sehingga dapat meningkatkan keterlibatan 

karyawan dengan karyawannnya. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti 

berikutnya, baik untuk penelitian kuantitatif atau kualitatif dengan 

meninjau permasalahan yang sama kembali. 

 


