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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Karyawan yang paling mendominasi dunia kerja pada saat ini adalah generasi 

Y. Menurut Susenas (2017), dari total jumlah penduduk Indonesia generasi Y telah

mencapai kurang lebih sekitar 33,75 persen yaitu sebesar 88 juta jiwa. Menurut Al-

Asfour dan Lettau (2014) generasi Y adalah semua anak yang terlahir dalam kisaran 

antara tahun 1981 sampai dengan 2000. Kaifi, Nafei, Khanfar dan Kaifi (2012) 

mengungkapkan bahwa Generasi Y juga sering disebut sebagai generasi milenial 

karena mereka lahir dan tumbuh dalam era media dan teknologi digital. Keunggulan 

generasi milenial dalam mengoperasikan komputer dan memahami teknologi baru 

membuat mereka memiliki nilai lebih dalam bekerja (Kaifi, Nafei, Khanfar & Kaifi, 

2012). Keunggulan tersebut membuat perusahaan berusaha untuk mempekerjakan 

dan mempertahankan mereka sebagai aset perusahannya.  

Kenyataannya tidak mudah untuk mempekerjakan dan mempertahankan 

generasi milenial karena mereka cenderung memiliki komitmen organisasi yang 

rendah (Trapero, Castaño, Parra & García, 2017). Seperti yang di ungkapkan oleh 

Gallup dalam studinya bahwa sebanyak 21% milenial dalam jangka waktu kurang 

dari setahun telah berpindah-pindah tempat kerja. Dari 90 ribu lebih responden 

generasi milenial, sebanyak 76,8 persen memiliki masa kerja hanya sekitar satu atau 

dua tahun selanjutnya mereka memilih untuk pindah atau berhenti kerja. Galbraith  

dan Smith (2012) mengungkapkan bahwa generasi milenial dianggap sebagai 

karyawan yang kurang memiliki komitmen dalam bekerja. 
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Gallup (2016) mengungkapkan ada beberapa karateristik yang dimiliki oleh 

generasi milenial dalam dunia kerja. Beberapa diantaranya adalah ingin 

mengembangkan diri, ingin mendapatkan kesempatan untuk mencoba hal baru, 

berani mengambil keputusan dan memiliki otonomi. Saat perusahaan tidak mampu 

memberikan apa yang dibutuhkan oleh generasi milenial maka mereka juga tidak 

akan ragu untuk memilih berhenti atau berpindah kerja (Strauss, 2014). Menurut 

Campione (2015) generasi milenial yang memiliki komitmen organisasi rendah 

cenderung akan langsung berpindah kerja saat sering mendapatkan pengalaman 

yang tidak menyenangkan saat bekerja.  

Saat karyawan milenial tidak memiliki komitmen dalam berorganisasi maka 

mereka memiliki kecenderungan untuk berhenti bekerja atau mencari pekerjaan 

lainnya. Menurut Orvis, Dudley, dan Cortina (2018) salah satu anteseden dari niat 

berpindah kerja adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi karyawan yang 

tinggi menyebabkan kinerja karyawan lebih baik, nilai absensi rendah, dan jumlah 

turnover yang jauh lebih sedikit (Mowday, 1979). Komitmen organisasi memiliki 

arti bahwa karyawan memiliki keinginan untuk selalu mempertahankan 

keanggotaanya dan selalu berusaha untuk membantu tercapainya tujuan organisasi 

(Allen & Meyer, 1990). Menurut Dale Carnegie Indonesia (2016) 66 persen 

karyawan milenial hanya terlibat sebagian dengan perusahaan. 

Allen dan Meyer (1991) mengungkapkan bahwa komitmen afektif, komitmen 

berkelanjutan dan komitmen normatif merupakan dimensi dari komitmen 

organisasi. Karyawan yang memilih untuk tetap bertahan dan bekerja karena 

keinginan mereka sendiri adalah karyawan yang memiliki komitmen afektif. 
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Karyawan tetap bertahan dan bekerja karena memiliki   kebutuhan adalah karyawan 

yang memiliki komitmen berkelanjutan. Karyawan yang memilih untuk tetap 

bertahan dan bekerja karena merasa memiliki keharusan untuk tetap tinggal adalah 

karyawan yang memiliki komitmen normatif. Menurut Allen dan Meyer (1991) 

anteseden yang berpengaruh terhadap komitmen afektif diantaranya adalah 

pengalaman kerja sedangkan anteseden yang mempengaruhi komitmen 

berkelanjutan diantaranya adalah investasi.  

Keinginan untuk terus bekerja yang didasari oleh keinginan diri karena 

merasa mampu dan karena mendapatkan sesuatu atas keberhasilannya (Bandura, 

1997). Itu sebabnya efikasi dalam bekerja dianggap memiliki pengaruh terhadap 

komitmen organisasi. Efikasi dalam bekerja memiliki definisi sebagai sebuah 

keyakinan seseorang atas kemampuan dirinya untuk melakukan sesuatu atau 

mencapai kesuksesan dalam menyelesaikan sebuah pekerjaan (Bandura, 1997). 

Saat karyawan yang memiliki efikasi dalam bekerja melakukan tugasnya dan 

berhasil maka akan meningkatkan keinginannya untuk terus dapat bekerja di 

perusahaan tersebut.  

Loeb (2016) mengungkapkan bahwa efikasi dalam bekerja memiliki empat 

konstruksi yang saling berhubungan, yaitu occupational social self-efficacy, 

occupational self-efficacy, occupational emotional self-efficacy berorientasi pada 

diri sendiri dan occupational emotional self-efficacy berorientasi pada orang lain. 

Occupational social self-efficacy adalah efikasi diri untuk bisa bekerja bersama 

orang lain atau dalam kelompok tertentu dalam menyelesaikan pekerjaan. Menurut 

Liden, Wayne, dan Sparrowe (2000) kualitas hubungan sosial adalah faktor yang 
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mempengaruhi pengalaman kerja. Occupational emotional self-efficacy 

berorientasi pada diri sendiri adalah efikasi diri dalam menyelesaikan sebuah 

pekerjaan yang berorientasi pada kontrol emosi diri.  Occupational emotional self-

efficacy berorientasi pada orang lain adalah efikasi diri dalam menyelesaikan 

pekerjaan yang berorientasi pada kontrol emosi yang dipengaruhi orang lain. 

Occupational self-efficacy adalah efikasi diri dalam menyelesaikan pekerjaan yang 

harus di selesaikan. Masing-masing konstruksi mempengaruhi pengalaman dan 

investasi karyawan terhadap perusahaan yang nantinya mempengaruhi komitmen 

organisasi (Bandura, 1997).    

Akhtar, Ghayas, dan Adil (2012) mengungkapkan bahwa efikasi dalam 

bekerja memiliki pengaruh terhadap komitmen perusahaan. Saat karyawan 

memiliki kesesuaian antara kemampuan dan keterampilan dengan standar yang 

dibutuhkan oleh perusahaan maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan 

diri mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Komitmen mereka terhadap 

perusahaan juga akan semakin tinggi saat mereka mendapatkan promosi atau naik 

jabatan. Yulan (2017) dalam penelitiannya juga mengungkapkan hal yang sama 

bahwa efikasi dalam bekerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi 

yang dimiliki oleh karyawan. Artinya, bahwa komitmen organisasi karyawan akan 

semakin tinggi apabila karyawan tersebut memiliki efikasi dalam bekerja yang 

tinggi.  

Karyawan akan memilih untuk tetap tinggal dan bekerja karena merasa 

memiliki keharusan untuk tetap tinggal adalah karyawan yang mempunyai 

komitmen normatif. Keharusan untuk tetap tinggal karena mereka memiliki 
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keyakinan atau kepercayaan akan nilai-nilai dan tujuan yang sama dengan 

perusahaan sehingga mereka merasa berkewajiban untuk bertahan dan bekerja. 

Menurut Allen dan Meyer (1991) antiseden yang berpengaruh terhadap komitmen 

normatif diantaranya adalah budaya organisasi. Menurut Quinn dan Cameron 

(1999) generasi milenial cenderung akan bertahan dalam kurun waktu yang lebih 

lama dalam perusahaan yang memiliki budaya organisasi adhokrasi. Perusahaan 

yang memiliki budaya adhokrasi memberikan peluang dan kebebasan terhadap 

karyawannya untuk dapat berinovasi, mendapatkan pengalaman dan melakukan 

usaha beresiko agar perusahaan dapat terus maju dan berkembang serta 

menciptakan produk dan layanan yang kompetitif. Orientasi kewirausahaan 

organisasi memiliki kesamaan karakteristik dengan budaya adhokrasi, yaitu 

memberikan peluang kepada karyawan untuk bisa berinovasi, memiliki autonomi, 

melakukan usaha beresiko, kompetitif dan proaktif (Quinn & Cameron, 1999). 

Sedangkan menurut Covin dan Lumpkin (2011) perusahaan sebagai pelaku 

orientasi kewirausahaan sangat sulit untuk membedakan orientasi kewirausahaan 

dengan budaya wirausaha 

 Lumpkin dan Dess (1996) mengungkapkan bahwa  orientasi kewirausahaan 

adalah proses, pelaksanaan dan aktivitas dalam menetapkan keputusan yang 

bertujuan pada kemajuan baru melalui otonomi, inovatif, proaktif, agresivitas 

kompetitif dan pengambilan resiko. Menurut Zhang et al (2014) ada lima dimesi 

dalam orientasi kewirausahaan, yaitu otonomi, inovatif, proaktif, agresivitas 

kompetitif dan pengambilan keputusan. Otonomi yaitu kebebasan individu untuk 

menentukan pilihan dalam menentukan tujuan dan menjalankan tujuan tersebut 
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sampai selesai. Inovatif yaitu kesediaan untuk selalu mencoba hal baru dan 

menciptakan hal baru guna mengembangkan produk dan layanan. Proaktif yaitu 

pandangan ke depan guna memenuhi permintaan pasar dan meraih peluang. 

Agresivitas kompetitif adalah usaha yang konsisten untuk selalu unggul dalam 

persaingan. Pengambilan resiko yaitu pengambilan keputusan dan tindakan dengan 

memperhitungkan resiko dan hasil yang akan dicapai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yulan dan Benarto (2017) serta Akhtar, 

Ghayas, dan Adil (2012) sebelumnya menunjukkan bahwa efikasi dalam bekerja 

pada karyawan merupakan salah satu antiseden yang berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi. Namun penelitian tersebut tidak dilakukan pada generasi 

milenial. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan generasi milenial sebagai 

konteks penelitian karena menurut Trapero, Castaño, Parra, dan García (2017) 

generasi milenial cenderung memiliki komitmen organisasi yang rendah sehingga 

mereka mudah untuk berhenti bekerja ataupun berpindah kerja. Dengan demikian 

peneliti berasumsi bahwa efikasi dalam bekerja belum tentu berpengaruh terhadap 

komitmen organisasi pada generasi milenial.  

Pellegrini, Santos, Germain, dan Pellgrini (2018) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa budaya organisasi adalah faktor utama yang mempengaruhi 

generasi milenial untuk mau berkomitmen terhadap perusahaan. Wibawa dan Putra 

(2018) serta Amalia, Swasto dan Susilo (2016) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa komitmen organisasi dipengaruhi oleh budaya organisasi, namun belum 

banyak peneliti yang meneliti orientasi kewirausahaan organisasi sebagai budaya 

yang mempengaruhi komitmen organisasi pada generasi milenial. Quinn dan 
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Cameron (1999) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa generasi milenial 

cenderung akan bertahan dalam kurun waktu yang lebih lama dalam perusahaan 

yang memiliki budaya organisasi adhokrasi. Itu sebabnya peneliti menggunakan 

orientasi kewirausahaan organisasi sebagai variabel yang diperkirakan memiliki 

pengaruh pada komitmen organisasi pada generasi milenial.   

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan generasi milenial sebagai 

responden. Perbedaan karakteristik kerja antara generasi milenial dengan generasi 

sebelumnya diharapkan mampu memberikan temuan baru. Keunikan lain dari 

penelitian ini adalah peneliti melihat pengaruh efikasi dalam bekerja dan orientasi 

kewirausahaan terhadap komitmen organisasi secara bersamaan.  

1.2  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah mayor:  

Apakah ada pengaruh efikasi dalam bekerja dan orientasi 

kewirausahaan organisasi terhadap komitmen organisasi pada generasi 

milenial di perusahaan X?  

Rumusan Masalah Minor: 

1. Adakah pengaruh efikasi dalam bekerja terhadap komitmen organisasi 

pada generasi milenial di perusahaan X? 

2. Adakah pengaruh orientasi kewirausahaan organisasi terhadap 

komitmen organisasi pada generasi milenial di perusahaan X? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh efikasi dalam 

bekerja dan orientasi kewirausahaan organisasi terhadap komitmen organisasi 

pada generasi milenial di Perusahaan X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis:  

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa memberikan kontribusi 

ilmu yang signifikan sebagai sumbangsih terhadap perkembangan ilmu 

psikologi industri dan organisasi, terutama karena kualitas sebuah perusahaan 

dipengaruh oleh komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawawan. 

Semoga dengan adanya penelitian ini dapat memperkaya wawasan tentang 

antiseden yang mempengaruhi terhadap komitmen organisasi. 

1.4.2 Manfaat praktis:  

Manfaat bagi perusahaan, yaitu memberikan informasi tentang 

pengaruh efikasi dalam bekerja dan orientasi kewirausahaan organisasi 

terhadap komitmen perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan untuk 

menumbuhkan komitmen organisasi terhadap perusahaan guna 

mengembangkan kualitas kinerja perusahaan dengan mengurangi tingkat 

turnover pada karyawan.  


