BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Sumber daya manusia merupakan ilmu yang menyatakan bahwa faktor

utama kesuksesan perusahaan merupakan kinerja karyawan perusahaan tersebut
sendiri. Seiring dengan semakin berkembangnya industri sehingga perkembangan
sumber daya manusia mengalami perkembangan yang pesat. Dan juga sumber
daya manusia berbeda di setiap negara yang ada di dunia ini.
Keterikatan dengan perusahaan merupakan salah satu faktor yang
menbuat perusahaan mampu bekerja dengan maksimal (employee engagement).
Menurut Sahoo dan Mihra pada tahun (2012) employee engagement merupakan
tingkat dimana karyawan sepenuhnya terlibat dalam pekerjaan dan berkomitmen
untuk pekerjaan mereka, perhatian tentang organisasi dan rekan-rekan mereka,
dan bersedia untuk memperpanjang sendiri dan bekerja ekstra untuk perusahaan
mereka untuk memastikan keberhasilannya. Sehingga keberhasilan dari sebuah
perusahaan dapat di lihat dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan
tersebut.
Menurut Hough, Green dan Plumlee (2016) menyatakan bahwa pengaruh
kinerja dari seorang karyawan di pengaharui oleh organizational trust dan ethic
environment. Dan Hough, Green dan Plumlee (2016) menentukan objek dari
penelitiannya hanya pada manajer dan pekerja secara acak. Contohnya pada Nokia
pada tahun 2013 telah di beli oleh Microsoft. CEO Nokia menyatakan “ We didn’t
do anything wrong, but somehow we lost” pada speech terakhirnya.
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(www.linkedin.com). Kegagalan Nokia pada tahun 2013 terjadi karena tidak
adanya perkembagan inovasi dari pihak Nokia. Nokia hanya menjual produknya
yang sama tetapi tidak mengikuti perkembangan teknologi, atau tidak adanya
design terbaru. Kekurangan SDM yang berkualitas untuk mengembangkan produk
baru ataupun ideal baru sehingga menyebabkan Nokia tidak dapat bersaing dalam
pasar elektronika pada tahun 2013.
Dari permasalahan yang ada penulis memilih fokus penelitiannya pada
bidang ekspedisi. Alasan penulis memilih objek ini dikarenakan pada zaman
sekarang, segala hal sudah menggunakan yang namanya e-commerce. Penjualan
baju, makanan, maupun transportasi yang ada di Batam sudah dilakukan secara
Online. Berkembanganya e-commerce sangat mengguntungkan pihak dari
ekspedisi, oleh sebab itu semakin banyaknya pelanggan maka perkerjaan yang ada
akan semakin berat sehingga menyebabkan berbagai masalah.
Gambar 1.1
Perkembangan penjualan online 2016.

Sumber : Slice.com(2016)
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Dari gambar 1.1 dapat kita ketahui, penjualan online yang berkembang
secara dratis pada tahun 2015 sampai 2016. Perkembangannya mencapai 20%
dalam 1 tahun. Kenaikan penjual online menyebabkan perkerjaan yang bertambah
20% untuk kalangan ekpedisi. Dikarenakan pertambahan pekerjaan pada pihak
ekspedisi sehingga menyebabkan persentase turn over semakin naik.
Pada tahun 2015, berdasarkan berita pada http://www.republika.co.id,
penjualanan dari Blibli untuk pengiriman 1.000 paket per hari, Lazada untuk
pengiriman 15.000 paket per hari, dan jasa lainnya, sehingga berbagai PT
ekspedisi mendapatkan penjualan yang sangat pesat pada tahun 2015-2016.
Menurut Hough, Green dan Plumlee (2016) dan Kahn (1990), Hough,
Green dan Plumlee menjelaskan bahwa employee engagement berperan untuk
keterikatan pekerja dalam perusahaan dan perusahaan itu sendiri bukan hanya
kognitif tetapi di dalamnya terdapat perasaan dari pekerja sendiri.
Menurut Hough, Green dan Plumlee (2016) employee engagement
dipengaruhi oleh organizational trust dan ethic environment. Ethic Enviroment
mempengaruhi employee engagement di penelitian dari Den Hartog and Belschak
(2012), dimana menyatakan bahwa ethical leadership mempuyai pengaruh yang
signifikan pada employee engagement. Ethic environment mempuyai peran yang
penting dalam pengaruh kerpercayaan di dalam

perusahaan. Penelitian

menbuktikan bahwa dalam market relationship dan Inter-organizational
dimension (Choi et al., 2007; Gustafsson, 2005) secara positif mempengaruhi
trust.
Trust dapat mempengaruhi employee engagement secara langsung dalam
postif maupun negatif. Jika sebuah perusahaan mempunyai kepercayaan yang
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tinggi antar rekan kerja sehingga memberikan singnifikan positif terhadap
employee engagement. Tetapi jika sebuah perusahaan mempuyai kepercayaan
yang rendah maka akan memberikan pengaruhi yang negatif terhadap employee
engagement.
Mone dan London (2009) "Menemukan bahwa memiliki seorang manajer
yang mendapatkan kepercayaan dari karyawan adalah pendorong utama dari
Kesuksesan" dan direkomendasikan studi lebih lanjut tentang hubungan ini.
Menurut Biswas dan Bhatnagar (2013) “Tingginya keterlibatan karyawan
mencerminkan kepercayaan yang lebih besar dan hubungan setia antara individu
dan organisasi. Ini menunjukkan bangunan dari tingkat yang lebih tinggi dari
komitmen karyawan terhadap pekerjakan mereka diorganisasi”.
Menurut Lin (2010) melakukan penelitian yang berjudul “Modeling
Corporate Citizenship, Organizational Trust, and Work Engagement Based on
Attachment Theory, dengan sample 20 perusahan besar yang ada di Taiwn
mempuyai tujuan untuk mengetahui pengaruh antara corporate citizenship,
Organizationl Trust, dan Work Engagement. Hasil dari analisi menyatakan bahwa
organizational trust secara langsung menpengaruhi work engagement.
Ethic

eviroment

secara

tidak

langsung

mempengaruhi

employee

engagement melalui organizational trust. Dimana jika ethic environment
memberikan efek yang negatif terhadap organational trust maka hal tersebut akan
mempengaruhi pada employee engagement secara tidak langsung .
Ethic environment, organizational trust dan employee engagment
berhubungan satu sama lain, jika ethic environment memberikan pengaruh yang
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positif maka organazational trust akan memberikan pengaruh yang positif
terhadap employee engagement.
1.2

Permasalahan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti sampaikan, maka
permasalahan dapat di rumuskan sebagai berikut :
a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Trust terhadap Employee
engagement?
b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Ethic Enviroment terhadap
Trust?
c. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Ethics Enviroment dan
manfaat terhadap Employee engagement?
d. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara ethic enivroment dengan
employee engagement dengan trust sebagai variabel mediasi?

1.3

Tujuan Penelitian

a.

Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara trust terhadap employee
engagement.

b.

Untuk mengetahui pengaruh antara ethic environment terhadap trust.

c.

Untuk mengetahui pengaruh antara ethic environment terhadap employee
engagement.

d.

Untuk mengetahui pengaruh ethic environment terhadap employee
engagement dengan trust sebagai variabel mediasi.
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1.4

Manfaat Penelitian
Dari hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan maafaat terhadap

perusahaaan ekspedisi di Batam untuk menjadikan trust dan ethic environment
sebagai dasar untuk meningkatkan employee engagement karyawannya.

1.5

Sistematika Pembahasan
Untuk

menpermudah

pembahasan

selanjutnya,

maka

sistematika

pembahasan di bagi sebagai berikut :
BAB I :

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan
penlitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika
pembahasan

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 penelitian yang di gunakan
hipotesis penelitian

BAB III :

METODE PENELITIAN
Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian ,
definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data dan metode
analsis data
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BAB IV:

ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Bab ini menguraikan tentang statistic deskriptif, hasil analisis dan
pembahasan yang berkaitan dengan masalah yang di teliti

BAB V:

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMODANSI
Dalam bab ini berisikan kesimpulan yang di ambil berdasarkan
hasil pembahasan yang di lakukan, keterbatasan yang di hadapi,
dan memberikan rekomodasi hasil penelitian.
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