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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia kerja saat ini memasuki era baru, saat generasi terdahulu menua 

sedangkan generasi Y mulai dewasa. Pergantian generasi di dunia kerja 

mengharuskan perusahaan untuk melakukan perubahan dalam tata kelola sumber 

daya manusia. Perbedaan generasi dalam dunia kerja dibedakan berdasarkan 

rentang tahun kelahiran, generasi terdahulu yaitu Baby Boomer lahir antara tahun 

1946-1964, selanjutnya adalah generasi X yang lahir pada 1965-1980 adalah para 

karyawan berusia diatas 35 tahun. Sementara generasi Y lahir ditahun 1980-2000 

yang kini mendominasi dunia kerja, dengan rentang usia karyawan 21-35 tahun 

(Hamidah, 2018). Hal ini terbukti berdasarkan data yang dipaparkan oleh Badan 

Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2018, jumlah angkatan kerja meningkat 

sebesar 24,7 juta orang dari Februari 2017 dan sebagian besar angkatan kerja 

tersebut berasal dari generasi Y atau millenials. Data ini tentu sudah semakin 

bergerak dengan populasi generasi Y yang semakin mendominasi dunia kerja 

ditahun 2019 mendatang. 

Beda generasi beda pula karakteristiknya, ditinjau dari alasan masing-

masing generasi X bekerja untuk meraih kemapanan dan kemandirian dalam hal 

ekonomi dan karir, sedangkan generasi Y adalah generasi yang menyukai 

tantangan baru, dinamis dan bekerja untuk mengoptimalkan potensi mereka. Hal 

itulah yang menyebabkan generasi ini sering berpindah-pindah pekerjaan yang 

sering dikenal dengan istilah “kutu loncat”. Berdasarkan kutipan dari Gallup.com 
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(Adkins, 2016) bahwa 21% millenials mengakui dalam setahun dapat berpindah 

pekerjaan tiga kali lebih banyak dari para non-millenials. Bahkan dengan 

pekerjaannya saat ini, sebagian dari millenials berencana untuk hanya bertahan 

selama satu tahun kedepan. Generasi muda yang hobi pindah tempat kerja tersebut 

menyebabkan tingginya angka turnover di perusahaan, hal ini menimbulkan 

banyak masalah bagi perusahaan baik finansial maupun non finansial. Salah satu 

yang diduga menjadi penyebab utama dari kondisi ini adalah kurangnya 

keterlibatan generasi millenials baik dari segi emosional maupun perilaku 

terhadap perusahaan tempat mereka bekerja. Akibatnya, tingkat turnover yang 

tinggi tidak dapat dihindari. 

Di dunia kerja, komitmen adalah hal yang sangat diperlukan oleh setiap 

perusahaan. Tuntutan kerja yang berat tidak akan menurunkan kualitas karyawan 

yang memiliki komitmen terhadap organisasinya. Komitmen yang rendah 

mempengaruhi tinggi nya tingkat turnover intention. Turnover dan turnover 

intention terbentuk dipicu oleh beberapa variabel sikap yaitu kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi (Zhao & Liu, 2010). Masalah mengenai turnover intention 

telah banyak dilakukan penelitian. Ketertarikan penelitian ini lebih disebabkan 

adanya kesadaran bahwa turnover dapat merugikan perusahaan karena biayanya 

yang besar. Bahkan Dan Schawbel, kontributor Forbes, mengatakan perusahaan di 

seluruh dunia berhadapan dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk 

karyawan Gen Y di mana 70% dari mereka meninggalkan pekerjaan pertama 

mereka dalam dua tahun bergabung di suatu perusahaan 
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(https://portalhr.com/komunitas/opini/generasi-y-kurang-loyal-terhadap-

perusahaan/).  

Hal ini sejalan dengan diadakannya riset yang dilakukan oleh Jobplanet 

yang di-post oleh beritagar.id mengenai perbedaan tingkat kesetiaan dalam 

perbedaan generasi antara generasi terdahulu yaitu generasi X dengan generasi Y, 

data yang dikumpulkan dari Agustus 2015 hingga Januari 2017 ini mendukung 

anggapan masyarakat tentang ketidaksetiaan generasi millenials terhadap suatu 

pekerjaan. Dalam riset ini, Jobplanet mengelompokkan responden berdasarkan 

generasi usia mereka, yaitu karyawan Gen X dan Gen Y. Total responden 

berjumlah 88.900 orang dan tersebar di 35 provinsi di Indonesia.  

Gambar 1.1 Tingkat kesetiaan karyawan dari berbagai generasi di dunia kerja, 

sumber: (https://beritagar.id/artikel/infografik/sebagai-kutu-loncat-karyawan-gen-

x-disalip-gen-z) 

Sesuai dengan Gambar 1.1, sebanyak 42,5% karyawan generasi X 

bertahan ditempat kerjanya lebih dari lima tahun. Sementara itu, hanya 10% dari 

mereka yang berpindah kerja dalam waktu satu tahun. Berbeda dengan generasi 
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X, generasi Y memiliki tingkat kesetiaan yang lebih rendah terhadap pekerjaan 

mereka. Sebanyak 76,7% dari mereka hanya bertahan 1-2 tahun di tempat 

kerjanya sebelum memutuskan untuk berpindah kerja. Sedangkan, hanya 9,5% 

dari mereka yang bertahan bekerja selama lima tahun atau lebih. Dengan adanya 

fakta bahwa tingkat kesetiaan karyawan ini berbanding lurus dengan komitmen 

organisasi mereka, banyak perusahaan mengeluh bagaimana susahnya 

mengendalikan generasi Y di organisasi. Polemik ini menjadi trending dalam 

dunia kerja dan membuat banyak ilmuwan melakukan studi terhadap komitmen 

generasi Y, pengaruh karakteristik pribadi terhadap komitmen organisasi akan 

menjadi fokus utama dari penelitian ini. Lima karakteristik pribadi yang dominan: 

usia/cohort, jenis kelamin, status perkawinan, tingkat pendidikan dan masa 

jabatan organisasi yang terkait dengan komitmen organisasi. Salah satu penelitian 

menunjukkan jika lebih difokuskan pada perbedaan usia (cohort) terdapat 

perbedaan komitmen organisasi yang dimiliki karyawan mulai dari generasi Baby 

Boomers yang paling tinggi, generasi X, dan generasi Y yang terendah. Sejatinya 

generasi yang tidak setia ini selalu ingin belajar dan haus akan tantangan. Oleh 

karna itu perusahaan perlu memenuhi kebutuhan mereka untuk belajar, 

menempatkan posisi sesuai minat dan terus menantang karyawan untuk 

mendapatkan hasil terbaik (Ibo, 2017). 

Menurut riset Dale Carnagie Indonesia (2016), Untuk mengelola generasi 

Y perusahaan harus memenuhi nilai-nilai utama dari generasi ini yaitu 

mendapatkan perasaan terjamin dari perusahaan, perusahaan mengapresiasi 

karyawan, perusahaan menawarkan gaji yang kompetitif yang di satu sisi 
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menghargai senioritas namun di sisi lain menghargai kinerja, mendapatkan 

keseimbangan waktu bekerja dan kehidupan pribadi, supervisor berkomunikasi 

secara terbuka dan jujur. Hal ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh 

Helpster pada Oktober 2017, Helpster adalah aplikasi yang menghubungkan para 

pencari kerja dengan perusahaan yang menyediakan lowongan pekerjaan. Survei 

ini dilakukan dengan melibatkan 33.000 responden yang terdata di database 

Helpster dan menggambarkan demografi dunia pekerja sektor di Indonesia 

khususnya wilayah JABODETABEK. Hasilnya, sebanyak 39% responden 

memiliki keluarga sebagai sumber motivasi dalam bekerja, 12,4% karir dan 

pengakuan, 20,5% kestabilan hidup dan 22,9% karena uang. Berbicara soal uang, 

survei ini menemukan bahwa 46% pekerja millenials ingin gaji lebih besar dari 

Upah Minimum Kota (UMK) JABODETABEK 2018. Kondisi perekonomian 

yang sulit menyebabkan millenials sering kali mengganti pekerjaan untuk 

mengejar gaji yang lebih tinggi di perusahaan lain, namun hal ini tidak terjadi 

pada semua millenials. Alasan lain yang mendasari karyawan meninggalkan 

perusahaannya selain gaji adalah rasa nyaman dan kebahagiaan saat bekerja.  

Sesuai dengan hasil survei yang menunjukkan sebanyak 71% dari mereka 

menginginkan pekerjaan permanen menjadi pekerjaan yang fleksibel 

(http://visi.news/2017/11/15/hasil-surey-helpster-pekerja-di-jakarta-inginkan-gaji-

3-sd-39-juta-rupiah/). 

Untuk mengukur seberapa bahagia para karyawan Indonesia saat ini, 

jobstreet.com melakukan survei pada 2017. Menurut hasilnya, tingkat 

kebahagiaan karyawan di Indonesia meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. 
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71 dari 100 orang mengatakan bahwa mereka bahagia dengan pekerjaannya saat 

ini. Happiness Index Survey ini juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga faktor 

utama yang membuat karyawan bahagia atas pekerjaannya, yakni lokasi tempat 

kerja, rekan kerja dan reputasi perusahaan. Sebaliknya, hal yang membuat orang 

tidak bahagia adalah kurangnya pengembangan karir, kepemimpinan dan 

pelatihan dari perusahaan. Secara umur, faktor yang membuat karyawan muda 

usia 21-25 tahun tidak bahagia adalah dari segi gaji dan fasilitas/benefit. Namun 

semakin tua mereka, hal yang membuat tidak bahagia adalah kurangnya 

pengembangan karir dan pelatihan. 

Sebanding dengan faktor umur, dari segi posisi pekerjaannya, yang 

paling tidak bahagia terkait masalah gaji dan fasilitas/benefit adalah para lulusan 

baru.  Menurut industrinya, karyawan paling berbahagia adalah karyawan yang 

bekerja pada industri IT-Software, sektor pemerintahan serta perusahan gas dan 

perminyakan, sebaliknya karyawan tidak bahagia ditemukan pada karyawan yang 

bekerja pada perusahaan penjualan serta Media/Percetakan. Untuk ukuran 

perusahaan, karyawan di perusahaan besar dengan jumlah karyawan lebih dari 

1000 cenderung lebih bahagia dibanding perusahaan kecil dengan jumlah 

karyawan 10-50 orang. 

 Dengan didasari pernyataan ini maka penulis memutuskan untuk 

mengambil sampel pada 20 perusahaan favorit para pencari kerja berdasarkan 

survey yang telah dilakukan SWA pada tahun 2017 sesuai dengan yang 

ditunjukkan pada Gambar 1.2. Pemilihan sample selain didasari pernyataan diatas, 

penulis juga mempertimbangkan alasan angkatan kerja yang akan menjadi lebih 
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beragam dalam hal usia, dan peluang interaksi antara karyawan baby boomers, 

generasi X dan generasi Y akan meningkat di tempat kerja. Sehingga, penulis 

dapat meneliti perbedaan tingkat komitmen organisasi pada masing-masing 

generasi terhadap keinginan mereka untuk bertahan di organisasi tersebut.  

 

Gambar 1.2 20 perusahaan favorit para pencara kerja 2017, sumber: 

(https://swa.co.id/swa/trends/business-research/perusahaan-favorit-para-pencari-

kerja) 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis melakukan penelitian mengenai 

hubungan antara komitmen organisasi, perbedaan generasi terhadap keinginan 

untuk bertahan dalam sebuah organisasi. Penulis menjadikan penelitian 

sebelumnya sebagai acuan dalam penulisan, penelitian ini telah banyak dilakukan 

oleh banyak peneliti lainnya seperti : (Cheung & Wu, 2013), (Das, Nandialath, & 
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Mohan, 2013) (Bang, 2015) (Rizwan, Arshad, Munir, Iqbal, & Hussain, 2014) 

(Queiri, Wan Yusoff, & Dwaikat, 2015) (Fabi, Lacoursière, & Raymond, 2015) 

(de Lange, P. Matthijs Bal, Zacher, & Van der Heijden, 2013) (Pep Simo, Enache, 

Sallanand, & Fernandez, 2014) (Jaron, Sandoval, & Garcia, 2015) (Jena, 2016) 

(Yousaf, Sanders, & Abbas, 2015) (Yin lau, McLean, Chen Hsu, & Lien Y, 2016) 

(Hang Sally, 2016) (Biswas & Varma, 2012) (Ruzainy, Salahudina, Sarah, & 

Idayu , 2016) (Nkomo, 2013) (Crowne, Cochran, & Carpenter, 2014) (Chan & 

Han Qiu , 2014) (Saeed, Waseem, Sikander, & Rizwan, 2014) (Lu, 2012) ( 

Othman, M, Nasyira, M. N, & Ghazali, H., 2014) (Tnay, Abg Othman, Siong, & 

Omar Lim, 2013). 

Berdasarkan uraian di atas maka mendorong penulis untuk memilih judul 

pembahasan skripsi yaitu: “Analisis Pengaruh Perbedaan Generasi dan 

Komitmen Organisasi Terhadap Keinginan Untuk Bertahan”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

  Berdasarkan identifikasi penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Apakah terdapat pengaruh antara komitmen organisasi (komitmen 

afektif, continuance, normatif) terhadap keinginan untuk bertahan? 

b. Apakah terdapat perbedaan antara generasi Baby Boomers, X dan Y 

terhadap komitmen organisasi (komitmen afektif, continuance, 

normatif)? 
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c. Apakah terdapat perbedaan antara generasi Baby Boomers, X dan Y 

terhadap keinginan untuk bertahan? 

d. Apakah terdapat pengaruh antara komitmen organisasi (komitmen 

afektif, continuance, normatif) terhadap keinginan untuk bertahan dengan 

perbedaan generasi (generasi Baby Boomers, X dan Y) sebagai mediasi? 

 

1.3   Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1   Tujuan Penelitian 

    Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang : 

a. Untuk mengetahui pengaruh antara komitmen organisasi (komitmen 

afektif, continuance, normatif) terhadap keinginan untuk bertahan pada 

karyawan. 

b. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara generasi Baby Boomers, X 

dan Y terhadap komitmen organisasi karyawan (komitmen afektif, 

continuance, normatif). 

c. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara generasi Baby Boomers, X 

dan Y terhadap keinginan untuk bertahan. 

d. Untuk mengetahui adanya pengaruh antara komitmen organisasi 

(komitmen afektif, continuance, normatif) terhadap keinginan untuk 

bertahan dengan perbedaan generasi (generasi Baby Boomers, X dan Y) 

sebagai mediasi. 
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1.3.2   Manfaat Penelitian 

  Manfaat didalam penelitian ini adalah:  

a.   Bagi Perusahaan 

  Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi perusahaan dalam menentukan kebijaksanaan perusahaan 

mengenai generasi muda yang dikenal sebagai job-hopper, khususnya 

mengenai komitmen para generasi muda yang sangat rendah pada 

perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dari 

segi organisasi pembelajaran yaitu memecahkan masalah tingkat turnover 

yang tinggi pada generasi muda. Segi kepemimpinan, busniness owner 

dapat menyesuaikan strategi rekrutmen dan manajemen talent untuk 

menarik kandidat terbaik dan mempertahankan karyawan berkualitas. 

Dan diharapkan perusahaan dapat meningkatkan komitmen millenials 

dalam bekerja di perusahaan. 

b. Bagi Akademik 

  Untuk menambah pengetahuan dan sebagai sarana aplikasi 

terhadap ilmu yang didapat bangku perkuliahan dalam bidang 

manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan dengan 

komitmen organisasi yang dimiliki oleh generasi yang berbeda. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

  Pada penyusunan skripsi ini, peneliti membagi keseluruhan penulisan ini 

menjadi (5) lima bab, yang dirincikan sebagai berikut : 
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BAB I         : PENDAHULUAN 

  Pendahuluan menjelaskan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

  Dalam bab ini, merupakan uraian mengenai kerangka teoritis yang 

menjadi dasar teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

yang diteliti dan perumusan hipotesis. 

BAB III   : METODE  PENELITIAN 

   Pada bagian ini akan membahas hal-hal mengenai rancangan 

penelitian, objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik 

pengumpulan data dan metode anaslisi data. 

BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

   Pada bab ini akan diuraikan tentang analisis data yang digunakan 

untuk meneliti permasalahan yang ada yang meliputi statistik 

deskriptif , uji validitas dan serta pembahasan. 

BAB V        : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Pada bab ini berisikan penjelasan berupa kesimpulan, rekomendasi, 

serta saran daripada penelitian ini. 
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