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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia dalam suatu perusahaan merupakan salah satu bagian 

penting. Proses berjalannya sebuah perusahaan untuk menghasilkan keputusan dan 

menjalankan hasil keputusan adalah bagian proses yang dijalankan oleh faktor 

Sumber Daya Manusia. Hasil pengambilan keputusan tersebut akan berhasil atau 

gagal merupakan akibat dari segala keputusan dan segala tindakan yang dijalankan 

oleh sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. 

Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia merupakan suatu 

investasi bagi perusahaan karena diperlukan biaya untuk mendukung proses 

tersebut, namun sejalan dengan pengelolaan dan pengembangan SDM tersebut, 

manfaat yang didapat oleh perusahaan juga besar karena karyawan yang dimiliki 

menjadi handal dalam mengerjakan segala pekerjaan di perusahaan tersebut. 

(Limawandoyo & Simanjuntak,2013) 

Adanya perbedaan generasi menjadi sebuah permasalahan yang selalu 

muncul di dalam perkembangan sumber daya manusia pada lingkungan kerja. Dalam 

perjalanan waktu permasalahan dalam perbedaan generasi akan menjadi lebih 

berkembang. Semakin tinggi variasi usia karyawan akan menimbulkan fenomena 

tenaga kerja multigenerasi dalam perusahaan. Menurut hasil survei yang dilakukan 

Service (2011) dalam Husna & Adi (2014) menunjukan bahwa pengelompokan 

generasi karyawan dalam dunia kerja saat ini di dominasi oleh generasi X dan 

generasi Y. Dengan adanya perbedaan generasi dapat menjadi sumber pada 
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kekuatan dan peluang, karena adanya perbedaan pada generasi X dan generasi Y 

yang dapat dipahami dengan baik oleh perusahaan diharapkan dapat menciptakan 

sebuah harmoni dan dapat menjadi upaya bersama antar generasi X dan generasi Y 

namun perbedaan antar generasi ini dapat juga menjadi suatu potensi masalah 

karena dua hal. Pertama, kurangnya pengetahuan perusahaan mengenai kelebihan 

dan kekurangan generasi X dan generasi Y (Tolbize, 2008). Kedua, adanya 

perlakuan dalam perusahaan yang cenderung menyamakan atau pukul rata terhadap 

setiap karyawan atau generasi dan belum terdiferensiasi terhadap generasi X dan 

generasi Y (Cogin, 2012 dalam Meydiana.dkk,2018). 

Generasi  baby boomers akan memasuki masa pensiun pada tahun 2024, 

sehingga pendekatan manajemen sumber daya manusia dalam perusahaan yang 

digunakan oleh generasi baby boomers seperti pendekatan human resource 

management traditional tidak dapat digunakan. Pendekatan tersebut tidak dapat 

digunakan karena adanya pergantian generasi dengan karakteristik yang berbeda, 

sehingga para pemimpin perlu mengembangkan dan menggunakan pendekatan 

manajemen sumber daya manusia yang berbeda agar dapat tercipta lingkungan kerja 

yang bisa mengoptimalkan kinerja generasi X dan generasi Y dengan menggunakan 

pendekatan Human Resource Strategy . 

Adanya perbedaan cara pandang mengenai kualitas suatu pemimpin yang 

berbeda generasi di tempat kerja menjadi suatu permasalahan di tempat kerja. 

Perbedaan tersebut muncul dikarenakan adanya perbedaan karakter dalam menilai 

kualitas seorang pemimpin yang sesuai dengan karakter generasi yang dipimpinnya. 

Menurut artikel dari Anastasia Pramudita Davies dalam situsnya 
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https://gaya.tempo.co/read/1099916/generasi-x-dominasi-peran-kepemimpinan-

juara-dibanding-milenial/ menyatakan bahwa kualitas kepemimpinan diri yang ada 

pada generasi X dinilai terbentuk karena terpengaruh dari kualitas kepemimpinan diri 

dari generasi baby boomers, kelebihan yang unggul pada keterampilan pemimpin 

generasi X adalah mengidentifikasi dan mengembangkan bakat-bakat baru di 

organisasi serta mendorong pelaksanaan strategi pengembangan perusahaan. 

Sedangkan menurut artikel dari Bayu Setiaji dalam situsnya 

http://gmlperformance.com/gmlnew/index.php/Articles/read/97-kepemimpinan-yang-

ideal-di-era-generasi-milenial menyatakan bahwa tantangan untuk pemimpin 

generasi Y adalah merubah cara bekerja generasi Y dari bekerja secara individu 

menjadi bekerja memimpin dalam tim sehingga kualitas menjadi seorang pemimpin 

yang baik menjadi tujuan penting pencapaian yang harus dicapai oleh generasi Y.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi seorang pemimpin dapat menjaga 

kualitas kepemimpinan pada dirinya adalah menjaga keseimbangan kehidupan dan 

pekerjaan  (work-life balance) (Chalef,2009 dalam Hossain,2015), sedangkan 

menurut Fisher, Bulger, & Smith (2009) menjelaskan saat pekerjaan sudah 

mengintervensi atau telah mencampuri kehidupan pribadi maka dapat mengganggu 

keseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) karyawan. Pemimpin pada 

perusahaan diharapkan dapat membantu karyawannya mencapai work-life balance, 

dikarenakan seorang pemimpin adalah pemegang kendali dalam mengatur dan 

menyusun peraturan mengenai hak dan kewajiban karyawannya, sehingga seorang 

pemimpin perusahaan dinilai perlu memikirkan dan memperhatikan secara tepat 

https://gaya.tempo.co/read/1099916/generasi-x-dominasi-peran-kepemimpinan-juara-dibanding-milenial/
https://gaya.tempo.co/read/1099916/generasi-x-dominasi-peran-kepemimpinan-juara-dibanding-milenial/
http://gmlperformance.com/gmlnew/index.php/Articles/read/97-kepemimpinan-yang-ideal-di-era-generasi-milenial
http://gmlperformance.com/gmlnew/index.php/Articles/read/97-kepemimpinan-yang-ideal-di-era-generasi-milenial
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kualitas sebagai pemimpin untuk menjalankan perusahaan agar karyawannya dapat 

mencapai work-life balance (Utami & Fajrianthi, 2017).  

Generasi X dan generasi Y memiliki gaya bekerja dan prioritas dalam 

kehidupan yang berbeda berdasarkan history / collective memory yang terbentuk 

berdasarkan era pada tahun kelahiran masing-masing generasi (Avianti & Kartika, 

2017). Perbedaan gaya bekerja dapat diukur pada kualitas kepemimpinan diri pada 

generasi X dan generasi Y, sedangkan perbedaan prioritas dalam kehidupan antara 

generasi X dan Y dapat diukur menggunakan alat ukur penerapan work-life balance   

pada generasi X dan generasi Y.  

Penelitian ini dilakukan di PT.C (nama PT di rahasiakan). PT.C merupakan 

suatu perusahaan developer di Surabaya Barat yang bidang usahanya adalah 

menjual properti seperti rumah, ruko dan apartemen serta melakukan service after 

sales dengan melakukan perawatan dan manajemen kota mandiri.  

Pembagian generasi pada karyawan PT.C dibagi berdasarkan tahun kelahiran 

sesuai dengan teori pembagian generasi  yang berdasarkan kejadian yang menandai 

sejarah di Indonesia menurut Shahreza (2017) yaitu: 

1. Tradisionalis (1928-1945), Generasi yang lahir saat adanya Perang Dunia I, 

dimana saat tersebut Indonesia masih dijajah oleh Belanda dan Jepang, dan 

merupakan era saat munculnya gerakan Sumpah Pemuda dan gerakan 

perserikatan organisasi secara nasional yang meliputi Syarikat Islam, Budi 

Utomo, Muhammadiyah, Nahdatul Ulama. Dan disebut juga era Proklamasi 

yang ditandai dengan lahirnya Negara Kesatuan Indonesia. 
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2. Baby Boomers (1946–1964), yaitu generasi yang lahir setelah Perang Dunia II 

dimana dampak terhadap kejadian tersebut masih dirasakan dalam beberapa 

tahun. Era ini juga merupakan awal pertumbuhan politik, yang ditandai adanya 

gejolak pertentangan ideologi yang akan dipakai di Negara yang baru saja lahir. 

Hal ini ditandai dengan adanya pemberontakan Darul Islam (DI/TII) pada tahun 

1949, peristiwa Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRII) atau 

Permesta pada tahun 1958. Pada rentang tahun tersebut telah terbentuk 

Negara Federal yang terdiri beberapa Negara bagian, yaitu Republik Indonesia 

Serikat (RIS), serta beberapa kali adanya perubahan kabinet pada saat masa 

pemerintahan parlementer. Termasuk dalam generasi yang adaptif, serta 

dianggap sebagai generasi yang memiliki pengalaman hidup dalam kondisi 

dinamika perubahan politik yang cepat. 

3. Generasi X (kelahiran 1965-1976) yaitu generasi yang lahir di era terjadi adanya 

peralihan kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru. Era angkatan generasi X 

di tandai dengan adanya gerakan G 30 S PKI, tidak lama berselang terjadi 

adanya serah terima kekuasaan yang kemudian ditandai dengan penyerahan 

Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari presiden Sukarno ke Letjen. 

Suharto. Pemerintahan saat itu sangat konstan dengan gaya otoriter militer.  

4. Generasi Y (kelahiran 1977-1998), Pada era ini terjadi peritiwa pemberontakan 

mahasiswa trisakti tahun 1998 dan reformasi. Generasi yang lahir di tahun ini 

disebut generasi millennial. Pada generasi dimulai lahirnya media sosial 

dengan terbitnya Bulletin Board System (BBS) pada tahun 1977-1978. 
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5. Generasi Z (1999-2012), Generasi ini lahir pada era Reformasi, setelah adanya 

penggulingan kekuasaan Orde Baru. Pada era ini ditandai adanya  kebebasan 

berpendapat dan pers. Pada rentang tahun ini partai baru bermunculan dan 

berjumlah sampai puluhan dan setiap orang diberikan ruang untuk dapat 

mengkritisi pemerintah. Banyak undang-undang dan peraturan pemerintah 

yang bersifat otoriter yang dirubah menjadi lebih demokratis. Generasi yang 

lahir pada saat era ini disebut i Generation, atau generasi internet. Mereka 

memiliki beberapa kesamaan dengan generasi Y, namun mereka mampu 

mengaplikasikan semua kegiatan yang menggunakan teknologi dalam satu 

waktu.  Apapun yang dilakukan Generasi Z berhubungan dengan dunia maya. 

Sejak kecil mereka sudah dibiasakan mengenal teknologi dan akrab dengan 

teknologi yang secara tidak langsung mempengaruhi karakter mereka.  

6. Generasi Alpha (2013-2025), pada era ini ada fenomena baru muncul dengan 

munculnya tokoh-tokoh yang berbeda. Maka kekuatan media menjadi semakin 

nyata dalam pembentukan menggiring opini publik. Transparansi, kredibilitas, 

integritas menjadi tuntutan masyarakat didalam memilih pemimpinnya baik 

dalam legislatif dan eksekutif.  

Tabel 1.1 Komposisi Karyawan antar Generasi di PT.C 

Nama Generasi Jumlah Persentase Tahun Kelahiran 

Generasi Y 174 43,72% 1977-1998 

Generasi X 217 54.52% 1965-1976 

Generasi Baby Boomers 7 1.76% 1945-1964 

Total 398 100.00%  

Sumber : Data Human Resources Management PT.C tahun 2019 



7 
 

Karyawan di PT.C didominasi oleh karyawan pada generasi X dan generasi Y 

seperti yang ditunjukan pada Tabel 1.1. Generasi Baby Boomers di PT. C akan 

memasuki masa pensiun dan diperkirakan pada tahun 2024 semua generasi baby 

boomers telah pensiun. Sehingga pada penelitian ini akan fokus meneliti pada 

generasi yang mendominasi PT.C yaitu generasi X dan generasi Y. Status karyawan 

di PT. C dibagi dalam 2 kategori yaitu karyawan shift dan karyawan non shift. 

Karyawan shift tidak menduduki jabatan sebagai pimpinan sehingga pada penelitian 

ini pembatasan penelitian hanya pada karyawan non shift dengan jabatan  

koordinator, kepala divisi dan manajer. 

Tabel 1.2 Pembagian generasi dan posisi jabatan karyawan non shift di PT.C 

Sumber : Data Human Resources Management PT.C tahun 2019 

Pada Tabel 1.2 adalah pembagian generasi X dan generasi Y karyawan non 

shift pada PT.C. Penelitian menggunakan indikator karyawan non shift dikarenakan 

jam kerja karyawan shift berbeda dengan karyawan non shift dan karyawan shift. 

Karyawan shift secara khusus menambah jam kerja dikarenakan pengawasan rutin 

sesuai dengan perintah atasan dan dengan jenis pekerjaan pengawasan dan 

keamanan sehingga tidak linier jika dihubungkan dengan penelitian ini. Pada 

penelitian ini juga akan membatasi untuk meneliti pemimpin tertinggi pada level 

manajer, dikarenakan generasi Y belum ada yang mencapai level direksi di PT.C. 

No 
Nama 

Generasi 

Tahun 

Kelahiran 

Koordinator 

(orang) 

Kepala Divisi 

(orang) 

Manajer 

(orang) 
Jumlah 

1 Generasi X 1965-1976 31 13 4 48 

2 Generasi Y 1977-1998 49 15 3 67 

Total 80 28 7 115 
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Adapun tujuh manajer mengepalai tujuh departemen di PT.C , yang masing – masing 

departemen terdiri dari karyawan dengan jabatan kepala divisi, koordinator dan staff. 

Pada tabel 1.2 dapat di analisa jika generasi X saat ini mendominasi jabatan pimpinan 

dari staff yaitu sebagai koordinator, kepala divisi dan manajer sedangkan generasi Y 

saat ini masih banyak berada pada level staff dan koordinator. 

Adanya perbedaan generasi menimbulkan adanya permasalahan, khususnya 

perusahaan – perusahaan dengan karyawan lebih dari 100 karyawan, permasalahan 

menjadi fokus utama dari perusahaan karena karyawan adalah motor untuk 

menjalankan sistem perusahaan. PT.C memiliki permasalahan mengenai adanya 

perbedaan qualities of self leadership antara generasi X dengan generasi Y yang 

linier dengan adanya perbedaan penerapan work-life balance antara generasi X 

dengan generasi Y di PT.C yang dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan dalam diri 

pemimpin yang berbeda antara pemimpin pada generasi X dan generasi Y. 

Permasalahan adanya perbedaan kualitas kepemimpinan pada diri pimpinan di 

PT. C disebabkan karena adanya regenerasi pimpinan di PT C. Regenerasi menjadi 

issue utama dari keberlansungan kepemimpinan di PT.C dikarenakan sejak tahun 

2013 beberapa pimpinan dari generasi baby bomers memasuki masa pensiun dan 

sebanyak 68% pimpinan di PT.C adalah generasi X dan diperkirakan akan mulai 

memasuki masa pensiun dan diperkirakan pada 2025 level pimpinan di PT.C akan 

didominasi oleh pimpinan dari generasi Y. Adanya pergantian kepemimpinan ini 

menimbulkan fenomena perbedaan kualitas kepemimpinan diri pada pemimpin 

perusahaan. Pergantian kepemimpinan ini memunculkan gejolak di antara karyawan 

dikarenakan penyesuaian kepemimpinan menyebabkan adanya perubahan terhadap 
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faktor – faktor pendukung yang digunakan untuk memaksimalkan produktivitas kerja 

yaitu motivasi, loyalitas, kinerja, dan membutuhkan adaptasi gaya bekerja 

disebabkan pimpinan yang mengarahkan jalannya perusahaan sehingga setiap 

karyawan memiliki  respon yang berbeda untuk saat dipimpin oleh pemimpin yang 

memiliki generasi berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Dikarenakan setiap 

generasi memiliki perbedaan kebiasaan,gaya hidup, sifat dan dapat perbedaan 

tersebut memunculkan ekspetasi yang berbeda untuk kepemimpinan diri pada 

masing – masing generasi. (Sutanto, Darsono dan Wijaya,2016).   

Sesuai dengan hasil wawancara kepada dua pimpinan pada jabatan kepala 

divisi di PT.C ditemukan adanya perbedaan kualitas pada kepemimpinan diri pada 

pempinan generasi X dan generasi Y. Pimpinan pada generasi X mempercayai jika 

sebuah pengalaman adalah kunci utama dalam memimpin yang dapat 

mempengaruhi kepercayaan karyawan terhadap atasannya. Pimpinan pada generasi 

X menggunakan logika dan meminggirkan unsur teknologi dan bekerja dengan 

individualis, dengan menggunakan gaya kepemimpinan otoriter, sedangkan pimpinan 

pada generasi Y memanfaatkan teknologi untuk mendukung kepemimpinan dirinya 

agar dapat mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan perusahaannya. 

Nilai “work” pada pemahaman nilai work-life balance adalah pengaruh dari 

waktu bekerja yang juga diimbangi dengan kualitas bekerja sehingga menghasilkan 

hasil kerja yang maksimal. Sedangkan nilai “life” pada pemahaman work-life balance   

adalah pemahaman tentang waktu yang dihabiskan untuk kehidupan pribadi dengan 

tidak memasukan sama sekali unsur pekerjaan dalam menjalani rentang waktu 

tersebut. Permasalahan work-life balance  timbul pada PT.C disebabkan karena PT.C 



10 
 

adalah salah satu developer real estate unggulan di Indonesia, satu – satunya 

developer di Surabaya yang membangun kawasan dengan konsep kota, sehingga 

untuk mempertahankan keunggulannya karyawannya dituntut untuk 

mempertahankan nama baik dan meningkatkan brand image sehingga mencapai 

target penjualan, dan mencapai keuntungan yang maksimal adalah visi dan misi 

utama dari PT.C. Fokus PT.C adalah mengejar target penjualan, dan untuk 

memaksimalkan penjualan, PT.C menuntut karyawannya bekerja keras agar 

menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi. Karyawan di PT.C dinilai hasil kerjanya 

sebanyak dua kali dalam setahun yakni setiap 6 bulan sekali (semester) yaitu 

penilaian semester 1 pada bulan juni untuk menilai kinerja bulan januari sampai juni 

dan penilaian semester 2 pada  bulan desember untuk menilai kinerja pada bulan juli 

sampai desember, dengan menggunakan Key Performance Indikator (KPI) yaitu alat 

ukur performa hasil pekerjaan dengan menggunakan indikator – indikator yang 

menilai performa dalam penyelesaian pekerjaan. Bobot penilaian KPI yang digunakan 

di PT.C  berbeda – beda untuk setiap karyawan, untuk indikator penilaian kerja yang 

diperkirakan dapat diselesaikan dengan baik oleh karyawan tersebut maka akan 

diturunkan koefisien persentase penilaian KPInya, sebaliknya untuk indikator 

penilaian pekerjaan yang tidak akan diselesaikan dengan baik oleh karyawan 

tersebut akan diberikan bobot koefisien persentase yang lebih tinggi, sehingga 

karyawan didorong untuk terus memperbaiki kelemahan - kelemahannya dan 

memberikan yang terbaik untuk perusahaannya. Akibat adanya tuntutan dari 

perusahaan tersebut, dari hasil data yang di dapat dari departemen Human Capital 

Management PT.C, rata-rata waktu kerja yang dihabiskan oleh karyawan non shift di 
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PT.C mencapai lebih dari 40  jam/minggu. Karyawan non shift adalah karyawan 

dengan jam kerja 8 jam sehari untuk hari kerja normal hari senin – jumat pukul 08:00 

– 17:00. Dari data bulan Januari 2019, jumlah karyawan non shift PT.C pada jabatan 

koordinator, kepala divisi dan manajer mencapai 115 karyawan yang tersebar di tujuh 

departemen di PT.C. Rata – rata durasi waktu bekerja karyawan PT.C mencapai 

193,2 jam / karyawan / bulan. Tingginya angka durasi waktu bekerja di PT.C 

disebabkan sebagian karyawan yang lembur di hari sabtu dan minggu. Data lain 

menunjukan jika rata – rata per bulan terdapat 25,93% (63 orang) karyawan non shift 

di PT.C bekerja di hari sabtu dengan rata – rata durasi waktu bekerja mencapai 4,7 

jam/karyawan dan 14,81% (36 orang) bekerja di hari minggu dengan durasi pekerjaan 

4,2 jam/karyawan.  

Untuk lebih memperdalam analisa, data pembagian durasi waktu bekerja dibagi 

hanya untuk karyawan dari generasi X dan generasi Y disebabkan data pada tahun 

2019, generasi X dan generasi Y adalah generasi yang mendominasi di tempat kerja, 

disebabkan pada tahun 2023 generasi baby boomers secara keseluruhan telah 

memasuki masa pensiun. Dari data Human Capital Management PT.C ditemukan jika 

generasi X menghabiskan waktu lebih lama untuk bekerja dibandingkan generasi Y. 

Rata – rata  lama durasi bekerja generasi X adalah mencapai 52.08 

jam/karyawan/minggu , sedangkan rata – rata durasi waktu bekerja untuk generasi Y 

adalah 45.07 jam/karyawan/minggu. Sehingga jika dilihat dari rata – rata 

perbandingan generasi X rata – rata menghabiskan waktu di kantor mencapai 10,4 

jam/hari dan generasi Y menghabiskan waktu di kantor 9,01 jam/hari. Sedangkan 

menurut hasil penelitian Thomas & Raynar (1997) menunjukan jika efisiensi bekerja 



12 
 

dapat menurun sebesar 10% untuk setiap penambahan 10 jam kerja terhadap jam 

kerja normal 40 jam dalam seminggu.  Selain itu dengan tingginya rata – rata jam 

lembur di PT.C menyebabkan kurangnya keseimbangan hidup dan pekerjaan (work-

life balance) yang dapat mengakibatkan menurunnya kepuasan kerja dan 

produktivitas kerja dan dapat meningkatkan turnover karyawan di PT.C. 

Tabel 1.3 Data Jumlah Karyawan Generasi X dan Generasi Y  yang Bekerja 

Melebihi 40 jam/minggu Dibagi Berdasarkan Jabatan 

 

 

 

 

Sumber : Data Human Resources Management PT.C tahun 2019 

Pada Tabel 1.2 adalah data jumlah karyawan generasi X dan generasi Y  yang 

bekerja lebih dari 40 jam/ minggu dibagi berdasarkan jabatan. Dari data tersebut 

diperdalam untuk jabatan yang bekerja dengan durasi waktu lebih panjang, 

ditemukan data jika pada generasi X yang menghabiskan waktu bekerja > 40 jam 

/minggu adalah sebanyak 48 orang dengan komposisi 31 orang level koordinator, 13 

orang level kepala divisi dan 4 orang level manajer. Sedangkan untuk generasi Y 

yang menghabiskan waktu untuk bekerja > 40 jam / minggu adalah sebanyak 67 

orang dengan komposisi 49 orang level koordinator, 15 orang level kepala divisi dan 

3 orang level manajer. Generasi X di PT.C rata – rata bersedia untuk bekerja lembur, 

bahkan di hari sabtu maupun minggu, berbeda dengan generasi Y di PT.C rata-rata 

menolak untuk bekerja lembur karena memikirkan keseimbangan antara kehidupan 

 

 

Generasi X Generasi Y 

Koordinator 
Kepala 
Divisi 

Manajer Koordinator 
Kepala 
Divisi 

Manajer 

Waktu 
bekerja > 40 
jam/minggu 

31 13 4 49 15 3 

Jumlah 48 67 
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dan pekerjaan (work-life balance), namun generasi Y memiliki tanggung jawab yang 

baik sehingga tetap menjalankan lembur untuk tanggung jawab penyelesaian 

pekerjaan. Pengukuran penerapan “work” pada penerapan work-life balance  pada 

karyawan selain diukur dengan durasi waktu bekerja dikaitkan juga dengan kualitas 

pekerjaan, hal ini  diansumsikan jika waktu bekerja yang dijalani adalah produktif 

untuk perusahaan. Untuk mengetahui hasil kerja karyawan, peneliti meminta data 

hasil penilaian karyawan, dijabarkan jika penilian KPI yang dilakukan oleh PT.C 

memiliki standart penilaian hasil kerja karyawan dengan rentang 1 sampai 5 dengan 

ketentuan nilai 1 untuk hasil kerja sangat kurang, nilai 2 untuk hasil kerja kurang, nilai 

3 untuk hasil kerja rata-rata, nilai 4 untuk hasil kerja sama dengan target, nilai 5 untuk 

hasil kerja melampui target. PT.C keberatan memberikan data penilaian masing – 

masing karyawan kepada peneliti dikarenakan penilaian hasil kerja merupakan data 

perusahaan yang tidak boleh diketahui oleh pihak luar, namun PT.C tidak keberatan 

memberikan rata – rata penilaian hasil kerja karyawan dari generasi X dan generasi 

Y, nilai rata – rata pencapaian penilaian pada mid semester kedua tahun 2018 untuk 

generasi X adalah sebesar 4,23 sedangkan rata – rata pencapaian nilai untuk 

generasi Y adalah mencapai 4,06. Generasi X dikarenakan tuntutan untuk 

mempertahankan peforma kerja dan kurangnya kesempatan untuk dapat berpindah 

perusahaan, memilih untuk fokus mempertahankan performa kinerjanya dan memiliki 

pemahaman jika bekerja untuk hidup (work for life), sedangkan generasi Y lebih 

mementingkan keseimbangan antara kehidupan dan pekerjaan (work-life balance) 

dikarenakan generasi Y beranggapan jika masih memiliki kesempatan untuk 
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berpindah perusahaan jika PT.C tidak berkenan terhadap performa kinerjanya dan 

generasi Y tetap disiplin membagi waktu antara bekerja dan kehidupan pribadinya. 

Sehingga berdasarkan latar belakang permasalahan pada PT.C dapat 

disimpulkan jika adanya permasalahan pada perbedaan kualitas kepemimpinan dan 

work-life balance antara generasi X dengan generasi Y. Penelitian ini akan meneliti 

bagaimana perbedaan qualities of self leadership dan work-life balance antara 

generasi X dan generasi Y yang digunakan pada posisi jabatan level koordinator, 

kepala divisi dan manajer. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada perbedaan qualities of self leadership antara generasi X 

dengan generasi Y di PT.C pada karyawan di PT.C ? 

2. Apakah ada perbedaan work-life balance antara generasi X dengan 

generasi Y pada karyawan di PT.C ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Menguji perbedaan qualities of self leadership antara generasi X dengan 

generasi Y di PT.C pada karyawan di PT.C 

2. Menguji perbedaan work-life balance  antara generasi X dengan generasi 

Y pada karyawan PT.C 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Menambah referensi bagi peneliti – peneliti lain yang akan 

mengembangkan dengan memakai variabel – variabel lain yang 

berpengaruh terhadap qualities of self leadership dan work-life balance 

pada generasi X dan generasi Y di PT.C pada jabatan koordinator, kepala 

divisi dan manajer  

1.4.2 Manfaat Praktis 

Sebagai masukan informasi dan gambaran untuk Human Resources 

Management mengenai qualities of self leadership dan penerapan work-

life balance   di PT.C dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja 

Karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


