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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerja keras akan mengarahkan pada hasil yang baik, motto itu yang

sering dipakai oleh setiap perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang

dan jasa. Setiap perusahaan memerlukan karyawan yang tidak hanya cerdas tetapi

juga rajin dan cakap dalam bekerja. Lebih dari itu pemilik perusahaan

mengharapkan  timbulnya sikap dari karyawannya yaitu kesadaran untuk

mengerjakan apa yang telah ditugaskan. Dengan makna lain, karyawan bekerja

tanpa perintah yang membawa hasil yang positif pula. Karyawan seperti ini

memiliki daya inisiatif yang tinggi dan biasanya memiliki tingkat produktivitas

yang tinggi pula.

Karyawan dapat bertahan dalam sebuah perusahaan jika merasa nyaman

dan senang bekerja di perusahaan tersebut. Rasa nyaman dan senang ditimbulkan

oleh berbagai faktor dalam perusahaan antara lain pekerjaan itu sendiri, gaji,

lingkungan kerja baik fisik maupun non-fisik dan hal-hal lainnya yang dapat

berpengaruh pada psikologis karyawan. Perbedaan yang terdapat pada diri

karyawan membuat perusahaan membutuhkan cara khusus dalam mencari tahu

hal-hal apa yang dapat membuat seorang karyawan merasa nyaman dan senang

bekerja dalam perusahaan. Perusahaan harus dengan tepat menyediakan hal yang

diinginkan dan dibutuhkan karyawan (Nusatria, 2011).
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Sebagian karyawan begitu larut dalam pekerjannya sampai-sampai waktu

kerja pun tak terasa, yang terlihat bergairah ketika mengerjakan pekerjaannya,

yang menemukan arti dan tantangan dalam pekerjaannya, dan yang terlihat tidak

sabar untuk pergi ke kantor setiap hari untuk melanjutkan kembali pekerjaannya.

Karyawan yang menunjukkan perilaku seperti ini sering disebut memiliki work

engagement yang tinggi.

Work engagement berkembang dari psikologi positif, sebagai lawan dari

burnout & salah satu aspek dari well-being, kondisi yang positif, self-fulfillment,

dan aktivitas mental dengan karakteristik penuh energi(semangat), dedikasi dan

absorption. Work engagement menjadi topik penting yang paling dibicarakan

dalam beberapa tahun terakhir di antara perusahaan konsultan dan media bisnis

terkenal (Saks, 2006). Work engagement merupakan gagasan yang penting dalam

perilaku organisasi yang banyak ditulis oleh para praktisi dan perusahaan

konsultasi. Work engagement memang sudah menjadi perhatian dari para praktisi

dalam manajemen sumber daya manusia.

Agustian (2012) menyebutkan pentingnya work engagement tidak hanya

pada perusahaan swasta, namun perusahaan negara (BUMN) juga instansi

pemerintahan, bahkan organisasi. Work engagement yang tinggi membuat

seseorang sangat termotivasi dalam bekerja serta memiliki komitmen, antusias,

dan bersemangat. Work engagement membuat seseorang merasa keberadaannya

dalam organisasi atau perusahaan bermakna untuk kehidupan mereka hingga

menyentuh tingkat terdalam yang pada ujungnya akan meningkatkan kinerja

perusahaan atau organisasi.
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Dalam literatur akademis, dikatakan bahwa engagement berhubungan

dengan gagasan lain dalam perilaku organisasi (Saks, 2006). Gagasan dalam

perilaku organisasi ini berbicara tentang hubungan karyawan dengan perusahaan.

Sebagai salah satu gagasan dalam perilaku organisasi, work engagement berbeda

dengan gagasan lain seperti komitmen organisasi. Komitmen organisasi

merupakan sikap dan keterkaitan terhadap organisasi. Sementara work

engagement bukan merupakan sikap, melainkan tingkat dimana seorang individu

penuh perhatian dan senang dalam melakukan tugas yang diberikan. Robinson

(dalam Saks,2006) mengatakan bahwa engagement mengandung elemen-elemen

baik dalam komitmen maupun OCB, tetapi bukan berarti sama. Sebagai

tambahan, baik komitmen maupun OCB tidak mencerminkan dua aspek dari

engagement- hubungan dua arah, dan bagi karyawan yang terikat (engaged work)

diharapkan memiliki kesadaran akan bisnis.

Lebih jauh lagi menurut Kahn (dalam Luthans, 2006) engagement

merupakan gagasan multidimensi. Karyawan dapat secara emosi, kognitif, atau

fisik terikat. Engagement terjadi ketika seseorang secara sadar waspada dan/atau

secara emosi terhubung dengan orang lain. Disengaged works, di sisi lain,

melepaskan diri dari tugas kerja dan menarik diri secara sadar dan penuh perasaan

(Luthans, 2006).

Dunia kerja saat ini membutuhkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras

dan memiliki produktivitas yang tinggi. Perusahaan terkadang tidak

mementingkan gaji yang mereka keluarkan untuk karyawan yang memiliki tingkat

produktivitas yang tinggi, mereka akan membayar mahal sebuah kerja keras.
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PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk adalah salah satu perusahaan yang

bergerak dibidang konstruksi bangunan di Provinsi Riau, berdiri 10 Juli 1981

sesuai akta pendirian, meskipun telah berdiri sejak tahun 1968 tetapi tidak ada

bukti fisiknya. PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk adalah perusahaan yang telah

banyak mengerjakan proyek-proyek besar di Provinsi Riau dan Provinsi

Kepulauan Riau, memiliki manajemen perusahaan yang baik dan pekerja yang

cukup banyak, hal itulah yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di PT.

Sakti Bangun Kencana Rayeuk.

Tahun 2007 PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk melebarkan usahanya

dengan membuka cabang di Jakarta. Pada tahun 2009 kegiatan usaha yang

awalnya hanya jasa  konstruksi (general constructor, pembangunan kontrusksi

gedung, jembatan, jalan, taman, dsb.) berkembang dibidang perindustrian

(industri galian bukan logam). Pada 13 Februari 2012 PT. Sabana buka cabang di

Batam dengan wakil direksinya Siswanto (rekan kerja), kemudian di Dumai juga

buka cabang dengan wakil direksi Moh.Aidil (rekan kerja), lalu di Kampar

dengan wakil direksinya Gober(rekan kerja). Pada 26 April 2013 terjadi

perubahan modal usaha, sesuai akta no 10 direktur utama Faisal Gani 20 %,

Moh.Hadi 10 % direktur, Elfiana Laili 10 % direktur, Komisaris utama Harzal

Azwani 44 % , Hj.Halimah 26 % komisaris.

Sesuai akta notaris no 1 tanggal 6 April 2009, kepemilikan modal dan

struktur juga berubah ,direktur utama H. Abdul Gani 33,3 %, direktur Faisal Gani

5 % anak ke 3, direktur Moh. Hadi 10 %, direktur Elfiana Laili 5 % anak ke 4.

Komisaris utama Harzal Azwani 33,3 % anak ke 2, komisaris Hj.Halimah 13,3 %.
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Pada tanggal 9 Januari 2011 pendiri sabana H.Abd Gani meninggal. Segala

kegiatan usaha dikuasakan penuh kepada komisaris utama sesuai akta kuasa

direktur tanggal 13 September 2011.

Beberapa pekerjaan atau proyek yang telah diselesaikan:

1. Jalan lintas

2. Drainase

3. Jembatan

4. Normalisasi sungai

5. Astaka MTQ

6. Gedung sekolah

Komposisi karyawan dikantor pusat atau di Pekanbaru 40 orang, 15 orang

di Batam, 10 orang di Dumai, 20 orang di Jakarta yang semuanya merupakan

karyawan tetap. Disamping mempekerjakan karyawan tetap, PT. Sakti Bangun

Kencana Rayeuk juga mempekerjakan karyawan outsourcing. Ada 60 orang

karyawan outsourcing di PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk, diluar karyawan

tidak tetap dilapangan, mereka bekerja sesuai masa kontrak pekerjaan, jika

proyeknya 6 bulan maka masa kerja mereka hanya 6 bulan dan itu biasanya

bagian logistik proyek, adm proyek, surveyor proyek, teknisi, sampai dengan

tukang.

Merujuk pada UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,

outsourcing (alih daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang

diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Dalam dunia Psikologi Industri, tercatat
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karyawan outsourcing adalah karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah

perusahaan penyedia jasa tenaga outsourcing. Awalnya, perusahaan outsourcing

menyediakan jenis pekerjaan yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis inti

perusahaan dan tidak mempedulikan jenjang karier. Seperti operator telepon, call

centre, petugas satpam dan tenaga pembersih atau cleaning service. Namun saat

ini, penggunaan outsourcing semakin meluas ke berbagai lini kegiatan

perusahaan,termasuk di beberapa bagian penting di PT. Sakti Bangun Kencana

rayeuk.(http://www.gajimu.com/main/tips-karir/untung-rugi-sistem

201coutsourcing201d).

Tidak selamanya menjadi karyawan outsourcing itu merugikan, berikut ini

beberapa keuntungan yang bisa diperoleh dengan menjadi karyawan outsourcing

tersebut( http://www.pt-jjr.co.id/outsourcing-sistem.html ) :

1. Lebih mampu mengekspresikan bakat pada spesialis kerja tertentu.

Menjadi karyawan outsourcing memberi peluang untuk lebih serius

mendalami skill tertentu. Terutama untuk para karyawan outsourcing

perorangan yang dikontrak oleh sebuah perusahaan untuk menyelesaikan

sebuah proyek tertentu. Dengan semakin mendalami sebuah spesialis

tertentu, maka bakat akan semakin terasah, terlebih lagi status kerja dalam

masa kontrak akan menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk mampu

bekerja secara lebih maksimal.

2. Menjadi karyawan outsourcing memberikan ruang yang cukup untuk

pengembangan diri. Berbeda dengan menjadi sebuah karyawan tetap

sebuah perusahaan yang mengalami masa-masa kenaikan karir dan
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jabatan, menjadi karyawan outsourcing akan lebih memberikan ruang

kebebasan bagi pelakunya untuk mampu mengembangkan diri secara lebih

fleksibel tanpa harus terikat pada status kerja tetap pada sebuah

perusahaan. Seorang karyawan outsourcing bisa bekerja di mana saja

sesuai keinginannya, baik di dalam maupun luar negeri, bergantung pada

potensi dari karyawan outsourcing tersebut.

3. Menjadi karyawan outsourcing memberi ruang untuk melakukan kegiatan

usaha yang lain. Menjadi karyawan outsourcing dapat dijadikan sebagai

upaya untuk mengumpulkan modal dalam merancang sebuah bisnis usaha

mandiri. Artinya pekerjaan ini menjadi batu loncatan untuk merancang

sebuah sistem perekonomian pribadi secara lebih mandiri. Kerja kontrak

juga memberi ruang kebebasan untuk melakukan banyak hal nantinya

setelah masa kontrak berakhir.

Masih dalam sumber yang sama, ada beberapa keuntungan yang

didapatkan perusahaan dengan menggunakan karyawan/karyawan outsourcing

dimana dengan menggunakan tenaga outsourcing, perusahaan tidak perlu repot

menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan, hingga asuransi kesehatan.

Sebab, yang bertanggung jawab adalah perusahaan outsourcing itu sendiri. Selain

itu,perusahaan tidak perlu memikirkan pengembangan karyawan outsourcing

sehingga tak ada jenjang karier.

Karyawan tetap  dalam PT. Sakti Bangun Kencana Rayeuk adalah

karyawan yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu. Memiliki

jenjang karir yang bagus dan berkesempatan mendapatkan reward sesuai dengan
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hasil dari evaluasi terhadap pekerjaannya. Karyawan outsourcing adalah

karyawan kontrak yang dipasok dari sebuah perusahaan penyedia jasa tenaga

outsourcing. Sistem perekrutan tenaga kerja outsourcing sebenarnya tidak jauh

berbeda dengan sistem perekrutan karyawan pada umumnya. Perbedaannya,

karyawan ini direkrut oleh perusahaan penyedia tenaga jasa, bukan oleh

perusahaan yang membutuhkan jasanya secara langsung. Nanti, oleh perusahaan

penyedia tenaga jasa, dalam hal ini perusahaan penyedia tenaga jasa yaitu

PT.Mutual Plus dan PT.PKSS, karyawan akan dikirimkan ke perusahaan lain

(klien) yang membutuhkannya, dalam hal ini PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk.

Meskipun banyak keuntungan yang didapat dari sistem outsourcing,

terdapat pula kelemahan, terutama yang dirasakan oleh karyawannya. Menurut

Nia (23 tahun), salah seorang karyawan outsourcing di PT.Sakti Bangun Kencana

Rayeuk dalam wawancara 30 November 2013, menyatakan bahwa tenaga kerja

outsourcing tidak mendapatkan reward ketika mereka bekerja dengan baik.

Meskipun demikian, mereka tetap dituntut untuk bekerja dengan sebaik mungkin

sebagaimana karyawan tetap, karena jika tidak, kontrak mereka dapat diputuskan

sewaktu-waktu. Berbeda dengan karyawan tetap, dimana karyawan tetap bekerja

dengan target dan reward yang jelas. Mereka akan mendapatkan reward ketika

bekerja dengan baik, dan mendapatkan prestasi yang berkontribusi bagi kemajuan

perusahaan. Kesenjangan kerja seperti ini lah yang memicu work engagement

karyawan outsourcing berbeda dengan karyawan tetap. Pekerja outsourcing

seperti dipaksa untuk berkontribusi bagi perusahaan tanpa adanya reward, pekerja
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outsourcing bekerja semata-mata hanya mengharapkan gaji sebagai imbalan dari

pekerjaan mereka.

Selain itu karyawan outsourcing tidak mendapatkan kejelasan jaminan

kerja, serta upah kerja juga dirasakan tidak sesuai dengan yang semestinya.

Ketidakseimbangan antara hak karyawan outsurcing dengan karyawan tetap dapat

menimbulkan permasalahan.

Schmidt (2004) mengartikan work engagement sebagai gabungan antara

kepuasan dan komitmen, dan kepuasan tersebut mengacu lebih kepada elemen

emosional atau sikap, sedangkan komitmen lebih melibatkan pada elemen

motivasi dan fisik. Dua hal tersebut bisa menjadi  pembeda bagi karyawan tetap

dan karyawan outsourcing. Segala aspek dari kinerja karyawan tetap mendapatkan

penilaian oleh perusahaan, mulai dari absensi hingga produktivitas kerja sangat

diperhatikan perusahaan. Tidak begitu dengan karyawan outsourcing, mereka

bekerja mengacu pada tugas yang diberikan dan harus selesai tepat waktu tanpa

ada reward yang diterima, bahkan dengan punishment yang dihadapi jika tugas

tidak selesai.

Untuk itu, perusahaan perlu memperhatikan work engagement seluruh

karyawan, termasuk karyawan outsourcing agar kinerja perusahaan menjadi lebih

baik.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti bermaksud untuk mengetahui tingkat

work engagement yang ditinjau dari status kepegawaian dengan melakukan

penelitian lebih mendalam, dengan judul “Perbedaan Work Engagement Antara
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Karyawan Tetap Dan Karyawan Outsourcing Pada Karyawan PT.Sakti Bangun

Kencana Rayeuk”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dirumuskan pokok

permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu : Apakah ada

perbedaaan work engagement antara karyawan tetap dan karyawan outsourcing

pada karyawan di PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk.

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada

perbedaan work engagement ditinjau dari status kepegawaian pada tenaga kerja di

PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk.

D. Keaslian penelitian

Penelitian sebelumnya tentang work engagement dilakukan oleh Purwanti

Wulansari dan Aurik Gustomo dengan judul Analisis Pengaruh Total Returns

terhadap Tingkat Engagement Dosen Institut Teknologi Bandung tahun 2009.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang status di

pekerjaan dengan tingkat work engagement, perbedaannya terletak pada variabel

yang digunakan, dimana penelitian Purwanti dan Aurik menggunakan varibel lain

yaitu kompensasi dan kesempatan berkembang. Perbedaan lain terletak pada

subjek penelitian, dimana pada penelitian ini menggunakan subjek karyawan

PT.Sakti Bangun Kencana Rayeuk. Penelitian lain tentang work engagement

dilakukan oleh Endah Mujiasih dan Ika Zenita dengan judul meningkatkan work
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engagement melalui gaya kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi

tahun 2012.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama

bidang Psikologi Industri dan Organisasi, dimana hasil penelitian ini dapat

menjadi salah satu referensi yang memberikan informasi, khususnya bagi

peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian hal yang sama.

2. Manfaat Praktis

Penelitian dibuat tentunya dengan maksud agar penelitian dapat berguna di

kemudian hari bagi pentingnya work engagement. Adapun kegunaan penelitian ini

adalah :

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

pihak manajemen perusahaan dalam meningkatkan work engagement.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian

dan dalam rangka menambah khasanah akademik sehingga berguna untuk

pengembangan ilmu khususnya Psikologi Industri dan Organisasi.


