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1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam kelancaran serta keberlangsungan pada perusahaan walaupun badan usaha 

berbentuk perorangan, Koperasi, CV, Firma, Yayasan, PT (Perseroan Terbatas) 

dan lainnya. Maka itu, perusahaan harus fokus untuk memerhatikan 

perkembangan dan mengevaluasi secara berkala agar dapat menjadikan karyawan 

memiliki kinerja yang baik dan maksimal.  

Sangat dibutuhkan mempelajari hal-hal yang baru dalam melakukan 

pemberdayaan karyawan serta berorganisasi agar mampu meningkatkan kinerja 

karyawan, keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan pada suatu pelatihan serta 

tantangan mampu memberikan peran yang sangat besar terhadap karyawan yang 

terlibat (Gupta et al, 2015). Terdapat juga perusahaan yang tidak mengarahkan 

karyawannya agar ikut serta pada suatu training atau institusi dikarenakan faktor 

biaya yang relatif tinggi. Justru bila perusahaan melakukan aksi pemberdayaan 

dengan melibatkan karyawan agar dapat berpartisipasi pada sebuah training atau 

institusi, timbal balik yang dirasakan perusahaan akan lebih menguntungkan 

dikarenakan memperoleh karyawan yang produktif serta dapat dihandalkan. 

 Saat ini perusahaan yang cukup berperan penting dalam laju 

perekonomian negara adalah perusahaan yang bergerak di sektor perbankan 

karena bank dapat menjadi acuan tolak ukur perekonomian negara yang dimana 

bank merupakan suatu wadah untuk penyimpanan uang, perkreditan, dan 
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pengiriman uang. Di sisi lain, kredibilitas bank juga sangat diperhatikan oleh 

calon nasabah mau pun yang sudah menjadi nasabah pada bank yang 

bersangkutan, seperti berdasarkan peringkat aset, modal, dan peminjaman uang 

kepada nasabah. Oleh karena itu, bank juga harus memiliki performa yang baik 

demi kelancaran bersama dan tentunya harus  didukung oleh karyawan-karyawan 

yang berkompeten pula demi tercapainya reputasi yang tinggi dalam sektor 

perbankan. Berikut terlampir peringkat bank berdasarkan aset di Indonesia.  

Tabel 1.1 

Jumlah Aset Bank di Indonesia Tahun 2018 

NO. NAMA BANK JUMLAH ASET 

1 PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)  Rp  1,234,200,039  

2 PT. Bank Mandiri, Tbk  Rp  1,037,077,806  

3 PT. Bank Central Asia, Tbk (BCA)  Rp     808,648,119  

4 PT. Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)  Rp     754,575,210  

5 PT. Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN)  Rp     306,436,194  

6 PT. Bank Cimb Niaga, Tbk  Rp     265,273,866  

7 PT. Pan Indonesia Bank, Tbk (PANIN)  Rp     188,898,490  

8 PT. Bank OCBC NISP, Tbk  Rp     173,582,894  

9 PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk  Rp     163,236,041  

10 PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk   Rp     159,589,094  

Sumber: kinerjabank.com 

Dalam hal peringkat bank berdasarkan aset juga layak untuk ditelusuri 

lebih lanjut, agar dapat mengetahui faktor-faktor pendukung untuk terjadinya naik 

atau turunnya kinerja organisasi. Dan pada saat ini, masih tergolong membludak 

untuk lulusan universitas yang masih belum benar-benar terjun ke dunia kerja, 

permasalahan ini disebabkan oleh universitas masih kurang dalam membimbing 

Siwa Jay Prakash. Pengaruh Employee Empowerment terhadap Employee Performance dengan Employee 
Engagement sebagai Variabel Mediasi pada Karyawan Bank di Kota Batam, 2019. 
UIB Repository©2019

https://www.kinerjabank.com/web/banks/btn


3 
 

Universitas Internasional Batam 
 

peserta didiknya agar dapat praktek bekerja di perusahaan (Daniels, 2016). Perlu 

dipertimbangkan juga untuk memberikan pengarahan kepada peserta didik agar 

dapat memprioritaskan magang di perusahaan-perusahaan dibandingkan dengan 

hanya menyajikan teori di kelas, untuk dapat langsung memahami kondisi di 

lapangan dan mampu mengevaluasi hasil dari suatu kinerja. Pada saat peserta 

didik telah lulus dari universitas, dan peserta didik seharusnya telah siap untuk 

bekerja, atau telah memahami dan memiliki sebagian besar kemampuan yang 

sudah dipelajari di bidangnya. 

Ada berbagai fenomena yang terjadi di lingkungan kerja perbankan di 

Kota Batam, seperti terjadinya kontak fisik yang dilakukan oleh karyawan bank 

Mandiri cabang Batam Centre kepada mitra bank tersebut karena tidak terima dan 

merasa disudutkan oleh mitra saat dihampiri, kejadian ini terjadi karena adanya 

kesalah pahaman antara karyawan bank dan mitra bank saat diminta keterangan 

atas tidak sinkronisasinya saat memberikan informasi kepada nasabah sesuai 

perjanjian kerja sama yang telah disepakati antara pihak bank Mandiri dan mitra  

(sumber: Puterariau.com).  

Proses untuk penerapan employee empowerment juga dibutuhkan campur 

tangan karyawan untuk menghadapi suatu persoalan, tetapi harus dilandaskan 

dengan pengetahuan yang memadai dan tetap melaksanakan tanggung jawab dan 

kewajibannya, terutama yang tidak menyimpang dari yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. 
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Divisi HRD pada perusahaan sebaiknya juga teliti dalam menyeleksi calon 

karyawan yang benar-benar layak dan pantas untuk bergabung di perusahaan pada 

masa rekrutmen, dan lebih baik lagi apabila disertai dengan kemampuan psikologi 

agar dapat mengetahui kepribadian karyawan yang akan direkrut (Raina dan 

Khatri, 2015) yang dimana juga harus berkomitmen dengan apa yang diterapkan. 

Dan juga budaya organisasi yang kuat harus segera direalisasikan supaya 

perusahaan bisa bertahan dalam kompetisi bisnis yang semakin kompetitif. Calon 

karyawan yang bergabung dengan perusahaan juga harus mempunyai 

keterampilan yang tinggi dan akhlak yang baik agar dapat mengimbangi visi dan 

misi perusahaan, agar atasan perusahaan, manajer serta karyawan mempunyai 

tujuan yang sejalan untuk bisa lebih bersinergi dalam memajukan perusahaan. 

Pemberdayaan dan keterikatan karyawan juga sangat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Karyawan akan merasa dihargai jika dirinya juga dilibatkan 

dalam suatu pekerjaan atau kegiatan dan juga merasa dianggap ada karena diikat 

oleh suatu pekerjaan, hal ini tentunya bisa diadaptasi pada aturan masing-masing 

perusahaan. Pemberdayaan dan keterikatan karyawan memiliki peran penting agar 

mendapatkan produktivitas yang tinggi pada karyawan dan berpengaruh pada 

perusahaan. Sebaiknya perusahaan juga fokus pada faktor-faktor yang dapat 

meningkatkan kinerja atau produktivitas setiap karyawannya. Perlu 

dipertimbangkan juga agar perusahaan memberikan reward kepada karyawan 

yang mempunyai kinerja yang baik, dengan tujuan untuk dapat juga memotivasi 

karyawan tersebut dan karyawan lainnya yang juga bekerja pada perusahaan 

tersebut untuk bisa saling berkompetisi supaya menjadi karyawan yang terbaik di 
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perusahaan tersebut dan secara tidak langsung perusahaan pun akan memperoleh 

dampak dari kinerja karyawan yang naik secara signifikan menjadi lebih baik.  

 Dari penjelasan yang telah diuraikan, diketahui bahwa diperlukannya 

peningkatan kinerja karyawan di suatu perusahaan, maka penulis mengangkat 

judul "Pengaruh Employee Empowerment terhadap Employee Performance 

dengan Employee Engagement sebagai Variabel Mediasi pada Karyawan 

Bank di Kota Batam". 

1.2 Permasalahan Penelitian 

1. Apakah employee empowerment terindikasi pengaruh positif terhadap 

 employee performance? 

2. Apakah employee empowerment terindikasi pengaruh positif terhadap 

 employee engagement? 

3. Apakah employee engagement terindikasi pengaruh positif terhadap 

 employee performance? 

4. Apakah employee empowerment terindikasi pengaruh positif terhadap 

 employee performance dengan employee engagement sebagai variabel 

 mediasi? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian: 

1. Agar dapat mengetahui apakah employee empowerment berpengaruh 

signifikan terhadap employee performance? 

2. Agar dapat mengetahui apakah employee empowerment berpengaruh 

signifikan terhadap employee engagement? 
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3. Agar dapat mengetahui apakah employee engagement berpengaruh 

signifikan terhadap employee performance? 

4. Agar dapat mengetahui apakah employee empowerment berpengaruh 

signifikan terhadap employee performance dengan employee engagement 

sebagai variabel mediasi? 

1.3.2 Manfaat Penelitian: 

 Adapun manfaat yang diberikan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

 Menjadi sarana bantuan agar dapat mengetahui sumber dari titik 

permasalahan yang dibahas dan bisa menjadi bahan evaluasi sebagai acuan, agar 

dapat lebih mudah dalam menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi untuk 

dapat dipraktekkan demi kelancaran dan kenyamanan di lingkungan kerja. 

Penelitian ini adalah sebagai bentuk timbal balik kepada perusahaan yang sedang 

terjadi permasalahan pada karyawan (SDM), agar diharapkan bisa mengatasi 

permasalahan ini dan menjadikan karyawan yang memiliki prestasi dan 

berkompeten. 

2. Bagi Pihak Akademis 

 Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan, penulis berharap untuk bisa 

memperluas ilmu pengetahuan yang ada pada saat ini, khususnya bagi penulis dan 

mahasiswa lainnya, dan juga bisa mempermudah proses penelitian kedepannya 

agar bisa menjadikan penelitian ini sebagai acuan. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika yang akan dibahas ini dalam penelitian ini memiliki tujuan 

untuk dapat menyajikan informasi dari segi garis besar pada setiap bab yang 

dibahas. Sistematika pembahasan pada penelitian terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pada bab pendahuluan berisikan tentang latar belakang penelitian, 

permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian dan juga 

sistematika pembahasan yang disusun. 

BAB II: KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN  

 HIPOTESIS 

 Pada bab ini berisikan tentang informasi dari model penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, baik itu definisi variabel, 

hubungan antar variabel dan juga model penelitian dan menyajikan 

hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini akan disajikan perancangan yang telah disusun oleh 

peneliti, seperti penelitian, objek dari penelitian, definisi 

operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode analisis 

data. 
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BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini disajikan hasil dari analisa data yang mencakup hasil 

dan penjelasan dari statistik deskriptif, PLS, dan melakukan uji 

hipotesis. Dan juga akan dibahas hasil dari pengujian  hipotesis dan 

mencocokkan hasil pengujian dengan hasil pengujian pada 

penelitian terdahulu. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

 Pada bab ini berisikan kesimpulan, keterbatasan, dan rekomendasi. 

Kesimpulan akan terdapat komentar singkat dari peneliti yang 

didasari hasil dan meninjau lebih jauh yang telah dipaparkan 

sebelumnya. Pada keterbatasan akan disajikan kekurangan atau pun 

kelemahan yang ditemukan oleh peneliti pada proses penelitian 

berlangsung dan rekomendasi akan terdapat saran atau masukan 

dari peneliti untuk perusahaan. 
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