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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dalam suatu perusahaan ataupun suatu organisasi keterlibatan kerja 

karyawan sangat berperan besar. Dimana karyawan secara langsung terlibat dalam 

berbagai macam kegiatan dalam suatu perusahaan, baik itu terlibat secara fisik 

maupun psikologis kemudian karyawan tersebut menganggap kinerjanya penting 

untuk perusahaan tempat dia bekerja. Dengan kata lain suatu jenis pekerjaan atau 

situasi dalam lingkungan kerja akan mempengaruhi orang tersebut makin terlibat 

atau tidak dalam pekerjaannya. Karyawan dalam keterlibatan yang tinggi dengan 

kuat memihak pada jenis kerja yang dilakukan dan benar-benar peduli dengan 

jenis kerja itu (Robbins, 2006). 

Indonesia dengan penduduk sebesar 252 juta jiwa, 50% di antaranya 

merupakan usia produktif, merupakan pasar yang paling potensial di Asia 

Tenggara. PDB per kapita Indonesia US$ 3.500 melampaui negara pesaing di 

Asean seperti Filipina dan Vietnam. Jumlah rumah tangga di Indonesia dengan 

anggaran belanja tahunan berkisar US$ 5.000-US$ 15.000 diperkirakan meluas 

dari 36% pada saat ini menjadi 58% pada 2020. Lebih dari 60 juta penduduk 

berpenghasilan rendah diproyeksikan bergabung dengan kelas menengah di 

dekade mendatang, dan mendorong permintaan konsumen semakin kuat. Total 

pasar industri consumer goods di Indonesia pada 2030 diperkirakan US$ 810 

miliar. Belanja konsumen di Indonesia tumbuh rata-rata per tahun sekitar 11,8% 
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periode 2012-2015. Pada 2015, belanja konsumen untuk makanan diperkirakan 

Rp 1.930 triliun, sementara produk di luar makanan sebesar Rp 4.369 triliun. 

Industri ritel modern (modern trade) untuk kategori fast moving consumer 

goods (FMCG) di Indonesia tumbuh rata-rata 10,8% pada 2015, dengan 

pertumbuhan tertinggi terjadi di segmen minimarket sebesar 11% dan 

super/hypermarket sebesar 10,6%. Penjualan toko modern per kapita di Indonesia 

diperkirakan mencapai US$ 60 dengan komposisi 56% di minimarket dan 44% di 

super/hypermarket. Market size (ukuran pasar) industri minimarket di Indonesia 

sekitar Rp 73 triliun dengan pertumbuhan rata-rata tahunan 13,5% periode 2012-

2015. Pada 2015, pertumbuhan penjualan tertinggi di industri ritel modern dialami 

segmen personal care sebesar 12,7%, sementara penjualan terendah adalah produk 

farmasi sebesar 1,8%. 

Batam juga dikenal sebagai kota industri hal inilah yang kemudian 

menjadi salah satu faktor pertimbangan bagi penulis untuk melakukan penelitian 

mengenai keterlibatan kerja karyawan supermarket di Batam, jika dilihat secara 

kondisi di lapangan kota Batam tentu saja menjadi salah satu kota yang dapat 

dikatakan memiliki potensi dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia 

dilihat dari segi geografisnya. 

Supermarket seperti yang kita ketahui supermarket atau pasar swalayan 

adalah sebuah toko yang menjual segala kebutuhan sehari-hari. Kata yang secara 

harfiah yang diambil dari bahasa Inggris ini artinya adalah pasar yang besar. 

Barang barang yang dijual di supermarket biasanya adalah barang barang 

kebutuhan sehari hari. Seperti bahan makanan, minuman, dan barang kebutuhan 

seperti tissue dan lain sebagainya, di kota Batam sendiri dapat ditemukan berbagai 
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jenis supermarket dilihat dari segi format, ukuran serta fasilitas yang diberikan. 

Terdapat setidaknya 8 supermarket yang diteliti pada penelitian ini yang terdiri 

dari total 200 sampel yang kemudian datanya akan diolah. 

Keterlibatan kerja dapat dilihat dari sikap seorang pekerja dalam pikiran 

mengenai pekerjaannya, dimana seorang karyawan menganggap pekerjaan itu 

penting bagi harga dirinya, harga diri merupakan perpaduan antara kepercayaan 

diri dan penghormatan diri, mempunyai harga diri yang kuat artinya merasa cocok 

dengan kehidupan dan penuh keyakinan, yaitu mempunyai kompetensi dan 

sanggup mengatasi masalah–masalah kehidupan. Harga diri adalah rasa suka dan 

tidak suka akan dirinya.(Robins, 2010). Apabila pekerjaan tersebut dirasa berarti 

dan sangat berharga baik secara materi dan psikologis bagi pekerja tersebut maka 

pekerja tersebut akan menghargai dan akan melakukan pekerjaannya sebaik 

mungkin. 

Bakker dan Sallanova (2007) mengungkapkan bahwa terdapat beberapa 

faktor yang mempengaruhi keterlibatan kerja, yaitu:sumber daya kerja, sumber 

personal, dan tuntutan kerja. Faktor lain yang memengaruhi keterikatan kerja 

adalah adanya dukungan sosial yang diterima individu, baik berupa psikologis, 

fisik, maupun finansial. 

Sedangkan Hiriyappa (2009) mendefinisikan keterlibatan kerja sebagai 

tingkat sampai sejauh mana individu mengidentifikasikan dirinya dengan 

pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi di dalamnya, dan menganggap 

performansi yang dilakukannya penting untuk keberhargaan dirinya. Tingkat 

keterlibatan kerja yang tinggi akan menurunkan tingkat ketidakhadiran dan 

pengunduran diri karyawan dalam suatu organisasi. Sedangkan tingkat 

Firdaus Khatulistiwa, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Kerja Pada Karyawan Supermarket di Batam, 2016 
UIB Repository(c)2016



4 
 

 
 

keterlibatan kerja yang rendah akan meningkatkan ketidakhadiran dan angka 

pengunduran diri yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. 

Melihat betapa pentingnya keterlibatan kerja pada suatu organisasi 

terutama pada perusahaan yang memiliki jumlah karyawan yang terbilang cukup 

banyak seperti supermarket maka akaan sangat menarik jika penelitian dilakukan 

pada karyawan-karyawan supermarket, untuk melihat seberapa pentingnya 

pekerjaan bagi gambaran dirinya (Brown, 2007) 

Keterlibatan karyawan dalam suatu perusahaan ini terbilang memiliki 

peran penting, dimana kita ketahui keterlibatan dalam perusahaan merupakan 

jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Para 

atasan atau manajer sering tidak memperhatikan kecuali sudah amat buruk atau 

segala sesuatu jadi serba salah. Terlalu sering manajer tidak mengetahui betapa 

buruknya kinerja telah merosot sehingga perusahaan/instansi menghadapi krisis 

yang serius. Kesan buruk organisasi yang mendalam berakibat dan mengabaikan 

tanda - tanda peringatan adanya kinerja yang merosot. 

Dalam suatu perusahaan seorang HRD (Human resource development) 

dituntut untuk bisa  mengelolah sumber daya yang ada, dalam hal ini sumber daya 

manusia dimana mereka harus bisa menempatkan karyawan di posisi yang tepat, 

Hal ini bertujuan agar karyawan tersebut memiliki perannya masing-masing 

dalam suatu perusahaan sehingga keterlibatan kerja dapat berjalan guna 

menunjang tujuan utama perusahaan. Untuk meletakkan karyawan pada posisi 

yang tepat,  HRD  perlu mengetahui personality masing-masing karyawan 

kemudian diberikan motivasi dan pelatihan  hal ini tentu saja untuk mengetahui 

jenis pekerjaan apa yang pas untuk karyawan tersebut. 
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Ada beberapa penelitian lainnya yang dilakukan  mengenai keterlibatan 

kerja. Penelitian  mengenai kepuasan kerja dan keterlibatan kerja menunjukkan  

hubungan positif antara keduanya. Makvana (2008) menemukan bahwa karyawan 

yang memiliki tingkat keterlibatan kerja yang tinggi menunjukkan tingkat 

kepuasan kerja yang tinggi. 

Dari pembahasan di atas dapat dilihat bahwa perusahaan perlu 

memerhatikan berbagai hal sebelum menempatkan karyawan pada posisi tertentu 

agar proses kerja/produksi dapat berjalan dengan lancar. Pada penelitian ini 

penulis akan membahas tentang “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi 

keterlibatan kerja pada karyawan supermarket di Batam”  

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara motivasi dan keterlibatan kerja 

karyawan? 

b. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara pelatihan dan keterlibatan kerja 

karyawan? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara kepribadian karyawan dan 

keterlibatan kerja karyawan? 

d. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara karakteristik pekerjaan dan 

keterlibatan kerja karyawan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui pengaruh signifikan motivasi karyawan terhadap 

keterlibatan kerja karyawan. 

b. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara pelatihan yang dilakukan 

sebuah perusahaan kepada karyawannya terhadap keterlibatan kerja. 

c. Untuk mengetahui pengaruh signifikan kepribadian karyawan terhadap 

keterlibatan kerja. 

d. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara karakteristik pekerjaan 

terhadap keterlibatan kerja karyawan. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan penulis, yaitu : 

a. Bagi perusahaan supermarket. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam menjalani praktek sumber 

daya manusia dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi. Sehingga dengan 

adanya tulisan ini perusahaan dapat mengetahui pengaruh-pengaruh apa saja 

yang dapat mengakibatkan keterlibatan kerja dalam suatu ritel itu meningkat 

atau menurun. Sehingga perusahaan bisa mengambil langkah yang tepat 

dalam penempatan karyawan. 
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b. Bagi penelitian sejenis 

Penelitian ini dapat berguna untuk dijadikan bahan pendukung penelitian 

yang sejenis tentang pengaruh motivasi karyawan, pelatihan, kepribadian 

karyawan, dan karakteristik kerja terhadap keterlibatan kerja karyawan dalam 

suatu perusahaan maupun organisasi. 

 

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 bab yaitu : 

BAB I   :PENDAHULUAN 

Bab ini Menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang 

penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTES 

Bab ini memuat konsep dari motivasi karyawan, training , 

kepribadian karyawan serta karakteristik kerja yang 

mempengaruhi keterlibatan kerja. Selain itu pada bab ini juga 

membahas pengaruh pada tiap variabel independen terhadap 

dependen yang terdapat pada model penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan rancangan penelitian yang digunakan, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data 

dan metode analisis data. 
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BAB IV  : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil analisis data yang dikumpulkan dan mencoba 

untuk membahas hasil analisis mengenai pengaruh motivasi, 

pelatihan, kepribadian karyawan serta karakteristik kerja sebagai 

independen yang berpengaruh terhadap keterlibatan kerja sebagai 

dependen. 

BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari 

keseluruhan isi tulisan ini, temuan-temuan yang ada di dalamnya 

dari analisis dan pembahasan mengenai motivasi, pelatihan, 

kepribadian karyawan dan juga karakteristik kerja sebagai 

independen yang mempengaruhi terhadap keterlibatan kerja 

sebagai dependen. Bab ini juga memuat keterbatasan-keterbatasan 

yang ditemukan dalam penelitian serta rekomendasi yang 

disarankan untuk peneliti masa yang akan datang dan diharapkan 

dapat memberikan manfaat. 
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