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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang Masalah  

 PD Mandala 525 bergerak pada bidang produksi pangan yaitu bumbu, 

sambal dan kembang tahu. Perusahaan ini menjadi supplier terbesar di jawa 

barat, khususnya di kota Garut. Adapun  permasalahan yang sedang di alami 

perusahaan ini adalah hasil produktivitas yang semakin menurun. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager HRD yaitu Sdr. Zulfikar 

Rafiq di PD Mandala 525, bahwa permasalahan tersebut disebabkan oleh 

banyak karyawan tidak dapat bertahan bekerja diperusahaan ini  dengan 

alasan ingin mencari penghasilan yang lebih besar. Hal tersebut disebabkan 

juga karena karyawan memiliki tingkat keterikatan terhadap perusahaan yang 

rendah, seperti karyawan yang menggantungkan pekerjaanya terhadap 

karyawan lain, apabila salah satu karyawan absen maka pekerjaan tidak 

terselesaikan secara maksimal dan kurangnya motivasi dalam bekerja.  

 Menurut menurut Maylett dan Warner (2014) Employee Engagement 

adalah kondisi atau keadaan dimana karyawan bersemangat, passionate, 

energetic, dan berkomitment dengan pekerjaannya. Penelitian terdahulu 

menurut Priatna Agus Setiawan (2015) menjelaskan dampak employee 

engagement pada individu bahwa employee engagement mempengaruhi 

kualitas kerja karyawan, meningkatkan kepuasan kerja, mengurangi jumlah 

ketidakhadiran karyawan dan menurunkan kecenderungan untuk berpindah 

pekerjaan. 

 Tinggi atau rendahnya tingkat employee engagement dapat dilihat dari 

data absensi karyawan dan turnover karyawan PD Mandala 525 Periode 

bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2018. Berikut data absensi dan 

data jumlah karyawan satu tahun terakhir : 
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Gambar 1.1  

Data Rekapitulasi Absensi Karyawan PD Mandala 525 

   Periode Bulan Januari – Desember 2018 

 

 Grafik pada gambar 1.1 menjelaskan tingkat absensi karyawan PD 

Mandala 525 yang fluktuatif setiap bulannya. Dari grafik tersebut dapat ketahui 

bahwa rata – rata jumlah absensi setiap bulannya yaitu 4 kasus, batas rata – rata 

tersebut digunakan untuk mengetahui tingkat tinggi rendahnya employee 

engagement. Apabila jumlah absensi pada setiap bulannya melebihi jumlah rata – 

rata, maka dapat diprediksikan tingkat employee engagementnya rendah, dan 

sebaliknya apabila jumlah absensi pada setiap bulannya dibawah jumlah rata – 

rata, maka dapat diprediksikan tingkat employee engagementnya tinggi.  

 Pada bulan Januari terdapat 9 karyawan yang absen tanpa keterangan. 

Kemudian pada bulan Februari dan Maret mengalami penurunan hingga pada 

bulan Maret tidak terdapat karyawan yang tidak masuk tanpa keterangan, dapat 

diprediksikan employee engagement mengalami peningkatan. Namun pada bulan 

April dan Mei, jumlah absensi karyawan terus  meningkat yaitu hingga 8 

karyawan yang absen, diprediksikan employee engagement nya rendah. 

Selanjutnya tingkat absensi dari bulan Juni sampai Juli mengalami penurunan 

diprediksikan employee engagement meningkat. Pada bulan Agustus sampai 

November jumlah absensi berada dibawah rata – rata sehingga di prediksikan 

employee engagement tinggi. Tetapi pada bulan Desember mengalami 
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peningkatan drastis yaitu sebanyak 11 karyawan absen, sehingga diprediksikan 

employee engagement pada PD. Mandala 525 menurun atau rendah. 

 Masalah meningkatnya ketidakhadiran karyawan dapat mempengaruhi 

produktivitas perusahaan. Ketika ada karyawan yang tidak hadir, hal itu dapat 

menyebabkan pekerjaan kurang maksimal dan tidak terselesaikan pada waktunya. 

 Selain persoalan ketidakhadiran yang semakin meningkat, employee 

engagement tersebut dapat di ukur dengan tingkat jumlah karyawan yang masuk 

dan keluar (turnover) PD Mandala. Dibawah ini merupakan grafik data 

rekapitulasi jumlah karyawan setiap bulannya. 

 

Gambar 1.2  

Data Jumlah Karyawan PD Mandala 525 

Periode Bulan Januari – Desember 2018 

 Grafik pada gambar 1.2 tersebut menjelaskan bahwa jumlah karyawan PD 

Mandala 525 setiap bulannya fluktuatif. Pada bulan Januari jumlah karyawan PD. 

Mandala 525 sebanyak 183 karyawan. Kemudian pada bulan Februari terdapat 1 

orang karyawan yang resign. Selanjutnya pada bulan Maret hingga Juni jumlah 

karyawan tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 184 orang. Kemudian pada 

bulan Juni mengalami penurunan jumlah karyawan sebanyak 2 orang. Lalu 

selanjutnya pada bulan Agustus hingga November mengalami jumlah karyawan 

yang fluktuatif, bertambah dan berkurang hingga 2 orang karyawan. Pada bulan 

November jumlah karyawan sebanyak 184 orang, lalu pada bulan Desember 

mengalami penurunan jumlah karyawan yang signifikan hingga 4 orang, sehingga 
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jumlah karyawan pada bulan Desember sebanyak 180 orang. Hal tersebut 

disebabkan tingkat engagement yang rendah.  

 Berdasarkan hasil penelitian Annisa Putri (2013), mengatakan bahwa 

employee engagement berpengaruh signifikan terhadap turnover karyawan PT. 

XYZ, dimana semakin tinggi employee engagement karyawan akan menurunkan 

turnover karyawan, sebaliknya apabila semakin rendah employee engagement 

karyawan akan menaikan turnover karyawan. Hal ini dapat diterapkan di PD. 

Mandala 525 untuk meningkatkan rasa keterikatan karyawan terhadap 

perusahaanya agar dapat mengatasi turnover karyawan. 

 Employee engagement mencakup kepuasan dan komitmen karyawan 

terhadap suatu pekerjaanya, termasuk advokasi untuk organisasinya sebagai 

tempat yang tepat untuk bekerja dan berinvestasi (Schiemann, 2011). Karyawan 

yang memiliki rasa “engaged” terhadap organisasi akan dapat bekerja dengan 

antusisas, termotivasi dan berinisiatif sehingga akan berdampak positif pada 

pekerjaan sehingga mampu meningkatkan kemajuan perusahaan. 

 Karyawan merupakan aset bagi sebuah organisasi, faktor – faktor  yang 

dapat meningkatkan engagement seorang karyawan yaitu kebudayaan; indikator 

sukses; pengertian prioritas; komunikasi; inovasi; penguasaan bakat; peningkatan 

bakat; insentif dan pengakuan; dan pelanggaran (Federman dalam M. Rizza Akbar 

(2013). Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan dua faktor, yaitu 

insentif dan komunikasi internal. 

 Faktor pertama yaitu insentif. Palmer (2012) mendefinisikan insentif 

sebagai faktor eksternal dan faktor-faktor yang mendorong individu untuk bekerja 

lebih keras, insentif diberikan karena kinerja individu yang sangat baik, maka dari 

itu dia akan bekerja lebih keras dan menghasilkan lebih efektif ketika individu 

merasa puas di institusi. Selain itu, insentif juga dapat didefinisikan sebagai 

pertimbangan kinerja yang sangat baik, dengan asumsi gaji cukup untuk membuat 

pekerja menghargai nilai pekerjaan yang juga memenuhi kebutuhan dasarnya 

dalam kehidupan. 

 Insentif sangat diperlukan untuk menciptakan employee engagement yang 

tinggi. Berdasarkan hasil penelitian Waqas dan Saleem (2014) yaitu bahwa 
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insentif berpengaruh positif terhadap employee engagement. Apabila insentif 

diberikan sesuai dengan harapan dan pekerjaan yang diselesaikan oleh karyawan, 

maka karyawan akan merasa puas dan termotivasi untuk bekerja sehingga dapat 

meningkatkan employee engagement, karena karyawan yang engaged akan 

melakukan upaya yang semestinya dalam organisasi sehingga menciptakan 

kinerja perusahaan yang baik, sehingga organisasi akan tumbuh seiring 

berjalannya waktu. Sejalan dengan hasil penelitian Margaretha & Saragih (2010) 

bahwa insentif berperngaruh positif dan signifikan terhadap employee 

engagement. Karyawan yang engaged, akan termotivasi untuk meningkatkan 

produktifitasnya, selalu menerima tantangan dan merasa bahwa pekerjaan 

memberi makna dalam dirinya, dan memberikan pengaruh yang signifikan bagi 

kinerja karyawan. 

 Faktor kedua yaitu komunikasi internal. Menurut Balakrishan dan 

Masthan (2013) komunikasi internal adalah proses pertukaran informasi baik 

secara informal dan formal antara pihak manajemen dan karyawan. Komunikasi 

internal merupakan komunikasi yang terjadi dalam lingkungan kantor atau 

organisasi. Komunikasi ini bisa terjadi antara karyawan dengan karyawan, 

karyawan dengan atasan, dan atasan dengan atasan. Komunikasi ini terjadi karena 

terdapat sebuah struktur dalam organisasi. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja 

SDM dalam organisasi. Biasanya terjadi proses pertukaran informasi diantara 

batang-batang struktur organisasi. Kualitas komunikasi ditentukan dari frekuensi 

dan intensitasnya. Akan selalu ada konflik dan atau hal yang dianggap tidak 

sesuai dalam sebuah organisasi. 

 Berdasarkan hasil penelitian Mishra, dkk (2014) bahwa komunikasi 

internal dapat menciptakan rasa engaged pada karyawan dan meningkatkan 

intelektual dan kreativitas dalam organisasi. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Vos & Shoemaker (2005) bahwa karyawan yang engaged akan 

meningkatkan keterlibatan karyawan dalam organisasi dimana dapat tercapai 

dengan meningkatkan peran komunikasi internal. 

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih 

lanjut permasalahan ini dengan melakukan penelitian yang berjudul. “Pengaruh 
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Insentif dan Komunikasi Internal terhadap Employee Engagement PD 

Mandala 525”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi tolak ukur pada 

setiap perusahaan agar dapat memberikan keuntungan besar bagi perusahaan. 

Rendahnya tingkat employee engagement dapat menyebabkan fenomena 

menurunnya kinerja perusahaan, karena karyawan yang memiliki rasa engaged 

yang tinggi terhadap perusahaanya, maka akan dapat bekerja dengan antusias, 

termotivasi dan berinisiatif sehingga berdampak positif pada pekerjaan sehingga 

mampu meningkatkan kemajuan perusahaan. 

 Banyak faktor  yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat 

employee engagement, seperti Insentif dan Komunikasi Internal. Insentif 

merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat engaged karyawan 

di dalam sebuah perusahaan, insentif yang merupakan balas jasa yang diberikan 

atas kinerja yang telah melampaui standar , apabila insentif diberikan sesuai 

dengan kinerja dan harapan karyawan, maka karyawan akan semakin termotivasi 

untuk bekerja lebih keras. 

 Sedangkan Komunikasi Internal tidak kalah penting dalam meningkatkan 

employee engagement disebuah perusahaan. Komunikasi yang terjadi secara 

vertikal dan atau horizontal dapat meningkatkan intelektual dan kreativitas 

karyawan dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat meminimalisir miss 

communication antara karyawan, sehingga pekerjaan dapat berjalan dengan 

efektif. Berdasarkan latar belakang diatas, maka faktor insentif dan komunikasi 

internal diduga dapat menjadi faktor untuk meningkatkan tingkat employee 

engagement di PD. Mandala 525. 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis 

merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana gambaran insentif di PD Mandala 525 ?  

2. Bagaimana gambaran komunikasi Internal di PD Mandala 525 ?  
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3. Bagaimana gambaran employee engagement pada di PD Mandala 525? 

4. Bagaimana pengaruh insentif terhadap Employee Engagement PD Mandala 

525 ? 

5. Bagaimana pengaruh komunikasi Internal terhadap Employee Engagement 

PD Mandala 525 ? 

6. Bagaimana pengaruh insentif dan komunikasi Internal terhadap Employee 

Engagement PD Mandala 525 ? 

1.4 Tujuan Penelitian Masalah 

Adapun beberapa tujuan penelitian adalah untuk mengetahui : 

1. Gambaran mengenai insentif di PD Mandala 525 

2. Gambaran mengenai komunikasi internal di PD Mandala 525 

3. Gambaran mengenai employee engagement pada di PD Mandala 525 

4. Pengaruh insentif terhadap employee engagement di PD Mandala 525 

5. Pengaruh komunikasi internal terhadap employee engagement di PD 

Mandala 525 

6. Pengaruh insentif dan komunikasi internal terhadap employee engagement 

di PD Mandala 525 

1.5 Manfaat Penelitian Masalah 

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini terbagi dalam dua jenis 

kegunaan, yaitu kegunaan teoritis dan praktis. 

1. Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan berguna dalam teoritisnya 

untuk memperluas dan memperdalam teori insentif dan komunikasi 

internal dengan Employee Engagement di PD Mandala 525, sebagai bahan 

pemahaman teori yang di peroleh oleh penulis selama di perkuliahan untuk 

menerapkannya dalam dunia kerja secara nyata. 

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah serta 

meningkatkan ilmu pengetahuan dan pemahanan penulis khususnya 

informasi upaya meningkatkan Employe Engagement melalui insentif dan 
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komunikasi internal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ajuan PD 

Mandala 525 dalam meningkatkan engagement para karyawannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


