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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia merupakan asset yang berperan sebagai faktor yang

sangat berpengaruh didalam pelaksanaan kegiatan di dalam sebuah perusahaan.

Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai,

dan mengkompensasi kayawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan

dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan (Dessler, 2015).

Adanya sumber daya manusia bisa dikatakan sangat penting sehingga harus dikelola

dengan baik melalui MSDM (Manajemen Sumber Daya Manusia).

Manajemen sumber daya manusia adalah pendayagunaan, pengembangan,

penilaian, pemberian balas jasa dan pengelolaan individu anggota organisasi atau

kelompok pekerja (Simamora & Sutrisno, 2015). Pada masa globalisasi saat ini,

setiap perusahaan harus dapat membaca ancaman ataupun peluang yang akan terjadi

pada masa yang akan datang. Dunia bisnis yang mengalami perubahan yang sangat

cepat harus menuntut perusahaan untuk mampu menyelaraskan terhadap perubahan

lingkungan bisnis yang ada. Salah satu contoh perubahan bentuk perubahan

lingkungan bisnis adalah MEA (Masyarakat Ekonomi Asean). Menurut kementerian

koperasi (2015) MEA merupakan singkatan dari Masyarakat Ekonomi Asean yang

memiliki pola mengintegrasikan ekonomi ASEAN dengan cara membentuk sistem

perdagangan bebas atau free trade antar negara-negara anggota ASEAN. Para
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anggota ASEAN termasuk indonesia telah menyepakati suatu perjanjian MEA

tersebut. Namun di Indonesia masih ada pula hambatan dalam menghadapi MEA

yang harus diperhatikan yaitu mutu pendidikan tenaga kerja Di Indonesia masih

terbilang cukup rendah dan Indonesia masih belum bisa sepenuhnya siap dalam

menghadapi MEA (global competitive indeks, 2014), apabila hambatan hambatan itu

tidak segera di atasi maka dikhawatirkan MEA justru menjadi sebuah ancaman bukan

lagi peluang bagi Indonesia.

Dalam menghadapi peluang di balik ancaman tersebut, perusahaan

membutuhkan tenaga tenaga kerja yang mampu menjalankan peran dan tanggung

jawab yang baik agar mencapai tujuan yang diharapkan. Demi mencapai tujuan

tersebut sumber daya yang ada diperusahaan ini memang harus dilakukan perusahaan

melalui tahap rekruitmen, seleksi, dan pelatihan.

Job involvement adalah karyawan yang memiliki tingkat keterlibatan yang

tinggi sangat memihak dan benar benar peduli dengan bidang pekerjaan yang mereka

lakukan. Seseorang yang memiliki Job involvement yang tinggi akan melebur dalam

pekerjaan yang sedang ia lakukan. Tingkat keterlibatan kerja yang tinggi

berhubungan dengan organizational citizenship behaviour dan performasi kerja.

Sebagai tambahan tingkat keterlibatan kerja yang tinggi dapat menurunkan jumlah

ketidakhadiran karyawan (robbins, 2009)

Menurut Hiriyappa, (2009) mendefinisikan keterlibatan kerja sebagai tingkat

sampai sejauh mana individu mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, secara

aktif berpartisipasi didalamnya, dan menganggap performansi yang dilakukan penting
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untuk keberhargaan dirinya. Tingkat keterlibatan kerja yang tinggi akan menurunkan

tingkat ketidakhadiran dan pengunduran diri karyawan dalam suatu organisasi.

Sedangkan tingkat keterlibatan kerja yang rendah akan meningkatkan ketidakhadiran

dan angka pengunduran diri yang lebih tinggi dalam suatu organisasi.

Perbankan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang

perekonomian, persaingan di dalam dunia perbankan harus menuntut sebuah

perusahaan untuk semakin kompetitif dengan menempatkan karyawan yang

professional dan memiliki kemampuan yang baik di dalam bidangnya. Banyak sekali

faktor-faktor yang menjadi kaitan kesuksesan suatu perusahaan salah satunya adalah

faktor sumber daya manusianya.

Tabel 1.2

Perkembangan Perbankan Per Triwulan di Kepulauan Riau Per (Milyar).

Keterangan Pertumbuhan (2016)

Total Aset

Triwulan 1 Triwulan 2

14.2 % 17.08 %

Total Dana 13.85% 18.04%

Total Kredit 15.49% 16.39%

Sumber : Bank Indonesia (2016)

Dari data diatas dapat dilihat perkembangan perbankan yang terus meningkat,

alasan objek penelitian ini diambil adalah karena berdasarkan Kabupaten/Kota, porsi

terbesar aset, dana pihak ketiga (simpanan nasabah), dan kredit BPR di Kepulauan
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Riau, dimana aset mencapai 74,83% dari total aset BPR, dana pihak ketiga (simpanan

nasabah) yang terdiri dari deposito dan tabungan mencapai 71,07% dari total dana

(simpanan nasabah) BPR dan kredit mencapai 75,67% dari total kredit BPR. (Bank

Indonesia, 2016).

Perusahaan perusahaan mengakui bahwa hal yang paling adalah karyawan yang

memiliki potensi yang baik yaitu dengan cara mengembangkan kemampuan

karyawan. Kemajuan teknologi yang semakin meningkat di berbagai bidang,

menuntut karyawan harus mampu beradaptasi terhadap zaman yang semakin maju,

orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Tidak

berlebihan jika dikatakan bahwa kita semua dituntut untuk dapat memiliki potensi

kinerja yang baik, karena pada saat ini baik dalam bidang ekonomi, politik, kesehatan

maupun dalam bidang sosial dan budaya, ditinjau dari aspek kehidupan manapun,

kebutuhan tenaga kerja yang memiliki potensi yang baik sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis mengambil judul

penelitian “Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi, Kepribadian

Karyawan, Pelatihan, Dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Keterlibatan

Pekerjaan”.

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan Latar Belakang Penelitian diatas maka dapat di definisikan

masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh motivasi terhadap keterlibatan pekerjaan.

2. Apakah pengaruh kepribadian karyawan terhadap keterlibatan pekerjaan.
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3. Apakah pengaruh pelatihan terhadap keterlibatan pekerjaan.

4. Apakah pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap keterlibatan pekerjaan.

1.3 Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi terhadap keterlibatan

pekerjaan?

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kepribadian karyawan terhadap

keterlibatan pekerjaan?

3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pelatihan terhadap keterlibatan

pekerjaan?

4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap

keterlibatan pekerjaan ?

1.4 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara garis

besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab. Pembahasan penelitian ini

terdiri dari lima yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika

pembahasan.
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BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini berisi penjelasan definisi, teori-teori dan hasil dari penelitian

sebelumnya serta model yang mendasari penelitian (model penelitian

terdahulu), model peneltian yang digunakan dan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian,

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode

analisis data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi uraian tentang hasil pengujian data, analisis statistik

deskriptif, uji outlier, hasil uji asumsi klasik beserta dengan penjelasan

atas hasil-hasil dari hipotesis.

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil

pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi, dan

memberikan rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh.
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