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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Saat ini pekerja dengan rentang umur 40 sampai dengan 60 tahun menempati 

proposi besar di dalam lingkungan kerja. Apabila rentang ini berakhir, maka 

jumlah pekerja yang memiliki kemampuan bekerja yang memiliki kemampuan 

melaksanakan tugas dengan baik akan berkurang signifikan. Setelah di era ini, 

pekerja dengan tahun kelahiran antara 1980-an sampai dengan 1990-an akan 

mengambil alih hal tersebut di dalam pasar tenaga kerja. Tahun kelahiran 1980-an 

sampai dengan 1990-an disebut sebagai kaum milenial atau generasi Y (Ong dkk, 

2020). Dengan situasi ini, perusahaan banyak melakukan perekrutan dan menahan 

tenaga kerja yang memiliki potensi besar di masa depan (Schaar dkk, 2019).  

Badan Pusat Statistik 2019 mencatat bahwa kaum milenial menempati urutan 

pertama di dalam dunia kerja yaitu 33,25% kemudian diikuti oleh generasi Z 

29,23% lalu generasi X 25,74% dan terakhir baby boomers 11,27%. Angka 

statistik ini menunjukkan bahwa jika mampu memaksimalkan generasi milenial 

dan generasi z menjadi kunci utama bangsa Indonesia dimasa depan dalam 

menghadapi persaingan global serta mendorong pertumbuhan produktivitas yang 

berdampak pada kekuatan perekonomian di Indonesia.  

Bencsik dan Machova (2016:82) menjelaskan generasi milenial adalah 

generasi yang lahir pada tahun 1981-1994 yang dikenal juga dengan sebutan 

generasi Y. Generasi yang banyak menggunakan teknologi komunikasi instan 

seperti e-mail, SMS, instan messaging dan media sosial seperti Instagram, 

Twitter, Facebook. Generasi milenial mempunyai karakteristik yang sangat 
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berbeda dengan generasi sebelumnya. Menurut Schaar, dkk (2019) karakteristik 

yang menjadi ciri khas milenial antara lain seperti selalu tampil percaya diri, 

mereka percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki untuk mengerjakan apa 

yang diberikan perusahaan dan sangat antusias untuk mencapai masa depan 

pekerjaan. Dalam mengerjakan pekerjaan milenial dapat berkerja secara tim, bagi 

mereka kerjasama tim akan menghasilkan hasil yang baik. Selain itu milenial di 

dalam organisasi mereka menginginkan kepercayaan dan kebebasan dari atasan. 

Generasi milenial cenderung menginginkan bekerja di tempat kerja yang memiliki 

citra baik serta lingkungan kerja yang nyaman. Milenial juga tidak menyukai kerja 

yang monoton, mereka lebih senang belajar dan mengetahui hal-hal yang baru. 

Lebih lanjut penelitian Schaar, dkk (2019) menjelaskan hal baru yang dapat 

dilakukan saat ini seperti fleksibilitas dalam hal kerja dan tempat, mereka sangat 

mahir dalam menggunakan teknologi komunikasi sebagai salah satu alat untuk 

menunjang fleksibilitas. Dalam segi sosialisasi kaum milenial sangat menyukai 

aspek kekeluargaan baik dari komunitas maupun lingkungan kerjanya, serta 

generasi ini sangat menjunjung tinggi work life balance untuk kehidupan sosial 

generasi ini. Mereka juga memiliki loyalitas apabila perusahaan memberikan 

tawaran dan memenuhi apa yang mereka butuhkan, terkait gaji kaum milenial ini 

tidak memiliki isu tertentu, mereka berpendapat bahwa gaji yang baik itu bagus 

akan tetapi pengembangan diri jauh lebih mereka utamakan. 

Permasalahan yang muncul dalam perkembangan dan persaingan diberbagai 

perusahaan terjadi muncul berasal dari masing-masing individu itu sendiri dan 

masalah tersebut muncul lalu dikelola dan diselesaikan oleh individu itu sendiri. 
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Oleh sebab itu muncul konsep yang diakui sebagai kunci keunggulan dibidang 

sumber daya manusia yaitu the right people in the right place at the right time. 

Menurut Suyanti, dkk (2016) menjelaskan bahwa kinerja karyawan pada dasarnya 

bersifat individu karena kemampuan serta karakteristik yang dimiliki dari setiap 

individu berbeda-beda, maka output yang dihasilkan dari masing-masing juga 

individu berbeda. Menurut Mathis dan Jackson (2007) kinerja karyawan adalah 

suatu hal yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan. Kinerja sangat 

mempengaruhi keberlangsungan jalannya suatu perusahaan. Colquitt, LePine, dan 

Wesson (2011:35) mengemukakan bahwa kinerja adalah perilaku yang dikerjakan 

pekerja dalam memberikan kontribusi baik secara positif ataupun negatif untuk 

mencapai tujuan. Menurut Hanafi (2016) menjelaskan bahwa kinerja karyawan 

sangat erat kaitannya dengan output dalam suatu organisasi yang mencangkup 

kualitas kerja dan kuantitas kerja. Kualitas kerja adalah kualitas standar yang telah 

ditetapkan perusahaan yang nantinya untuk pengukuran hasil dari pekerja. 

Kuantitas kerja adalah banyaknya hasil yang dilakukan pekerja sesuai waktu yang 

telah disediakan. Selain itu ketepatan waktu adalah waktu yang telah ditetapkan 

oleh lembaga untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Kinerja karyawan sangat berpengaruh oleh beberapa faktor seperti 

karakteristik individu, kepemimpinan transformasional, dan lingkungan kerja. Hal 

ini secara empiris didukung oleh beberapa penelitian terdahulu yaitu faktor 

pertama yaitu karakteristik individu, menurut Suyanti, dkk (2016) karakteristik 

individu merupakan karakter masing-masing individu yang membedakan individu 

satu dengan individu lainnya. Hal ini secara empiris didukung oleh Suyanti, dkk 
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(2016) menyatakan bahwa karakteristik individu berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Faktor kedua yaitu kepemimpinan, kepemimpinan adalah seseorang yang 

mampu mempengaruhi individu atau organisasi untuk mencapai tujuan (Hajar, 

2018). Pemimpin memiliki gaya masing-masing untuk memimpin perusahaan 

melalui gaya kepemimpinan, gaya kepemimpinan adalah sikap yang digunakan 

individu untuk mempengaruhi perilaku individu (Pawirosumarto, 2017). Menurut 

Robbins (2006) gaya kepemimpinan dibagi menjadi beberapa gaya kepemimpinan 

yaitu gaya kepemimpinan kharismatik, gaya kepemimpinan transformasional, 

gaya kepemimpinan transaksional, gaya kepemimpinan visioner. Gaya 

kepemimpinan transformasional  menjadi salah satu variabel  dalam penelitian ini 

dan dianggap memiliki pengaruh terhadap kinerja hal ini didukung secara empiris 

oleh penelitian Giovani (2018) yang menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Selain itu faktor lainnya yaitu lingkungan kerja. Menurut Nitisemino 

(2002:183) lingkungan kerja merupakan segala hal yang ada dilingkungan kerja 

serta mendukung prosesnya pekerja dalam melakukan pekerjaan. Dalam hal ini 

lingkungan kerja juga dapat berpengaruh terhadap kinerja. Hal ini secara empiris 

didukung oleh penelitian (Sari dkk, 2017) yang menyatakan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Karakteristik individu dalam membentuk perilaku dalam organisasi, dalam 

suatu organisasi perbedaan individu adalah hal yang biasa. Secara teori hal ini 

didukung oleh Thoha (2004:29) individu yang berbeda akan mempunyai 
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pandangan, tujuan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda-beda. Secara 

empiris didukung oleh Fauziah (2019) dalam penelitian nya menyatakan bahwa 

karakteristik individu berpengaruh pada kinerja. Menurut Hanafi (2016) dalam 

penelitiannya menjelaskan bahwa indikator karakteristik individu yaitu human 

ability, values, attitudes and interest. Hal ini selaras dengan Harregel (1996) yang 

menyatakan bahwa indikator karakteristik individu dilihat dari indikator 

kemampuan (ability), nilai (value),sikap (attitide),minat (interest). 

Pebedaan karakteristik individu setiap pekerja tersebut membuat perusahaan 

harus memiliki seorang pemimpin, karena pemimpin merupakan kemampuan 

untuk mengarahkan, memotivasi perilaku orang lain atau kelompok serta karena 

adanya unsur kerja sama untuk mencapai tujuan (Prihatin, 2011:101). Menjadi 

pemimpin yang baik untuk generasi milenial saat ini adalah suatu tantangan yang 

sangat kritis. Banyak teori mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan karakter 

yang sudah ada sejak lahir salah satu nya adalah teori keturunan. Menurut Bennis 

dan Nanus (1990) menjelaskan teori keturunan berasumsi bahwa pemimpin itu 

dilahirkan bukan diciptakan. Namun Danim (2004:57) menyatakan bahwa 

pemimpin itu muncul karena adanya bakat sejak lahir, keturunan yang dimaksud 

adalah bukan dari keturunan genetis melainkan bakat yang dibawa sejak lahir. 

Namun seiring perkembangan zaman, banyak pemimpin yang muncul akibat 

tuntutan dan kondisi yang ada pada saat ini, perkembangan teknologi yang sangat 

pesat menjadikan kepemimpinan model lama tidak sesuai lagi dan harus 

beradaptasi serta dikoreksi agar sesuai dengan keadaan saat ini. Generasi milenial 

yang saat ini mempengaruhi banyak hal termasuk harus dipimpin dengan gaya 
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milenial juga. Kepemimpinan milenial diartikan sebagai kepemimpinan yang 

dapat menyesuaikan dengan generasi baru dan berbeda pola kepemimpinan lama. 

Dengan kondisi yang ada pada saat ini gaya kepemimpinan harus dibentuk sesuai 

dengan pola fikir dan gaya hidup mereka. Menurut Peramesti, dkk (2018) 

menjelaskan beberapa hal dapat ditekankan untuk menciptakan pola 

kepemimpinan yang cocok diterapkan pada generasi milenial pola kepemimpinan 

ini antara lain:  

1. Kepemimpinan milenial harus mampu memahami dan menggunakan pola 

komunikasi. Penggunaan media sosial seperti Twitter, Facebook, 

Instagram, dan saluran lainnya yang digunakan oleh generasi milenial saat 

ini. 

2. Kepemimpinan milenial perlu memiliki jiwa mendorong inovasi, 

kreativitas, kemandirian dan jiwa entrepreneurship. 

Dengan merujuk dari uraian diatas kepemimpinan yang ideal pada generasi 

milenial ini adalah gaya kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan 

transformasional adalah kepemimpinan yang memfokuskan pada pendekatan yang 

dilakukan oleh para pemimpin untuk memotivasi bawahannya agar tujuan 

organisasi dapat tercapai (Buil, 2018). Hal ini didukung secara empiris oleh hasil 

penelitian Peramesti, dkk (2018) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional yang berkaitan dengan kepemimpinan milenial dengan masing-

masing perilaku yang ditunjukkan. 

Selain karakteristik individu dan kepemimpinan transformasional, kinerja 

karyawan akan lebih optimal apabila lingkungan kerja juga mendukung. 
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Lingkungan kerja sangat berpengaruh pada kinerja karyawan. Hal ini didukung 

secara empiris oleh penelitian Suyanti, dkk (2016). Menurut Pawirosumarto 

(2017). Lingkungan kerja adalah tempat karyawan melakukan aktivitas yang 

membawa dampak positif dan negatif bagi karyawan dalam mencapai kinerja. 

Lingkungan kerja dibagi menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan 

kerja psikis. Menurut Sedarmayanti (2009) terdapat dua lingkungan kerja yakni 

lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Fenomena fisik yang 

mempengaruhi lingkungan kerja fisik antara lain pewarnaan ruangan, penerangan, 

suhu udara, kebisingan, ruang gerak, dan faktor keamanan kerja. Hal ini dapat 

dilihat bawa dalam pekerjaannya karyawan selalu berinteraksi dengan lingkungan 

kerja fisik perusahaan. Generasi milenial cenderung lebih menyukai lingkungan 

kerja yang memiliki citra baik dan lingkungan kerja yang nyaman, hal ini 

didukung oleh penelitian Schaar, dkk (2019) yang menyatakan bahwa salah satu 

karakteristik milenial adalah cenderung lebih menginginkan bekerja di tempat 

kerja yang memiliki citra baik serta lingkungan kerja yang nyaman. Berdasarkan 

permasalahan dan kondisi yang ada pada era generasi milenial saat ini maka 

penulis mengajukan penelitian dengan judul “Pengaruh Karakteristik Individu, 

Kepemimpinan Transformasional, dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Generasi Milenial di Industri Perbankan Bandar Lampung” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian terdahulu yang dilakukan pada situasi yang berbeda namun masih 

relevan digunakan dalam penelitian ini dan dapat dijadikan acuan serta 

perbandingan dalam penelitian ini. 
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Terdapat kesenjangan dalam penelitian terdahulu hasil penelitian Fauziah 

(2019) menyatakan bahwa karakteristik individu berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan, sedangkan Tambingon, dkk (2019) menyatakan bahwa 

karakteristik individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kesenjangan penelitian terdahulu selanjutnya Kiptiyah (2015) menyatakan 

bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan, sedangkan Setiawan (2015) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional secara simultan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan.  

Selanjutnya kesenjangan dalam penelitian terdahulu yaitu Suyanti (2017) 

menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, sedangkan Mamangkey (2015) menyatakan bahwa lingkungan kerja 

tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan rumusan masalah yang 

telah dijabarkan, memunculkan pertanyaan pertanyaan dalam penelitian ini: 

1. Apakah karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

milenial di Bandar Lampung ? 

2. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan milenial di Bandar Lampung ? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

milenial di Bandar Lampung ?  

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 
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1) Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh karakteristik 

individu terhadap kinerja karyawan generasi milenial di Bandar 

Lampung.  

2) Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh gaya 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan generasi 

milenial di Bandar Lampung. 

3) Untuk menguji dan menganalisis signifikansi pengaruh lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan generasi milenial di Bandar Lampung. 

1.4 Motivasi Penelitian 

Motivasi dalam penelitian ini adalah adanya keinginan dari penulis untuk 

mengurangi ambiguitas kesenjangan penelitian terdahulu (Fauziah, 

2019;Tambingon dkk, 2019; Kiptiyah, 2015; Setiawan, 2015; Suyanti, 2016; 

Mamangkey, 2015) dengan cara mengidentifikasi masalah untuk mengetahui 

pemasalahan yang terjadi kemudian mencari pemecahan masalah serta solusinya. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil penelitian ini dapat memberi sumbangan untuk perkembangan ilmu perilaku 

organisasi khususnya pada karakteristik individu, kepemimpinan transformasional 

dan lingkungan kerja serta kinerja dalam konteks milenial, serta  memberikan 

informasi serta bahan pertimbangan yang dapat digunakan perusahaan untuk 

mengatasi permasalahan kinerja terutama untuk meningkatkan optimalisasi 

kinerja karyawan di perusahaan 

1.6 Kontribusi Penelitian   

1. Kontribusi praktis  
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a. Menstimulasi karyawan untuk menerapkan karakteristik individu 

b. Menstimulasi pemimpin menerapkan perilaku kepemimpinan 

transformasional 

c. Menstimulasi organisasi dan karyawann menerapkan lingkungan kerja  

2. Kontribusi teoritis  

Memberikan kontribusi pengujian karakteristik individu, kepemimpinan 

transformasional, lingkungan kerja dan kinerja dalam konteks milenial 

3. Kontribusi kebijakan 

Penerapan gaya kepemimpinan transformasional dapat menjadi salah satu 

solusi untuk mengelola karyawan generasi milenial. Lebih lanjut 

organisasi dapat mengetahui yang sesuai dengan karyawan generasi 

milenial. 

1.7 Ruang lingkup dan batasan penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mengacu pada 4 variabel yaitu: 

X1 :  Karakteristik individu adalah ciri-ciri yang ada pada setiap individu 

yang membedakan seseorang dengan seseorang lainnya (Hanafi, 

2016). 

X2 : Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan yang 

memfokuskan pada pendekatan yang dilakukan oleh para pemimpin 

untuk memotivasi bawahannya agar tujuan organisasi dapat tercapai 

(Buil, 2018). 
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X3  : Lingkungan kerja adalah tempat karyawan melakukan aktivitas yang 

membawa dampak positif dan negatif bagi karyawan dalam mencapai 

kinerja (Pawirosumarto, 2017). 

Y    :    Kinerja adalah tingkah laku atau tindakan dari masing-masing 

individu yang berkaitan dengan tujuan organisasi (Koopman, 2014). 

Terdapat batasan-batasan masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penelitian ini hanya berfokus pada karyawan milenial dengan usia 26 

sampai 39 tahun (Bencsik dan Machova, 2016:82). 

2. Penelitian ini ditujukan kepada karyawan minimal telah bekerja 1 

tahun. 

3. Penelitian ini difokuskan pada variabel-variabel yang mempegaruhi 

kinerja karyawan milenial di Bandar Lampung antara lain, 

karakteristik individu, kepemimpinan transformasional, lingkungan 

kerja sebagai variabel bebas, serta kinerja karyawan milenial sebagai 

variabel terikat. 
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1.8 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi 5 bab dengan bagian sistematika penelitian sebagai 

berikut :  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusah masalah, pertanyaan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan 

penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori dan empiris yang digunakan sebagai 

perbandingan untuk membahas masalah. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan mengenai jenis variabel penelitian yang digunakan dalam 

penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 

dan metode analisis yang digunakan. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini menjabarkan hasil dari penelitian dari bab sebelumnya. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, 

keterbatasan, dan saran saran yang berhubungan dengan penelitian. 

 

  

 


