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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan harta bagi organisasi yang perlu dijaga 

dan diperlihara dengan sebaik-baiknya. Meskipun perusahaan memiliki mesin, 

modal, gedung dan teknologi yang canggih sekalipun, tujuan perusahaan tidak 

akan terwujud jika tidak ada peran aktif karyawan (Hasibuan, 2016). Sumber daya 

manusia (SDM) merupakan keunggulan daya saing untuk menghadapi berbagai 

tantangan dan menentukan keberhasilan perusahaan. Kompetensi manajerial perlu 

dimiliki oleh SDM untuk dapat bertahan di tengah derasnya perkembangan 

teknologi, yaitu kemampuan manajerial untuk merumuskan dan mewujudkan visi, 

misi serta strategi perusahaan dengan mengarahkan sumber-sumber daya 

perusahaan lainnya (Sutrisno, 2019).   

Sebagai elemen sumber daya yang krusial bagi perusahaan, ada baiknya 

bila perusahaan melakukan upaya merencanakan, mengelola dan mengendalikan 

SDM yang dibutuhkan. Perencanaan, pengelolaan dan pengendalian SDM yang 

tidak efektif dapat menjadi hambatan utama bagi keberhasilan organisasi 

(Priyono, 2016). Sistem perencanaan, penyusunan karyawan, pengembangan 

karyawan, pengelolaan karier, evaluasi kinerja, kompensasi karyawan dan 

hubungan ketenagakerjaan yang didesain dan diimplementasikan  dengan baik 

dapat meningkatkan efektivitas SDM dalam organisasi.  
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Menurut Cushway (2012), manajemen perusahaan berkewajiban untuk 

terus memastikan organisasinya memiliki karyawan yang selalu siap mengatasi 

disrupsi dan memenuhi kewajiban pekerjaan yang dibebankan serta memiliki 

motivasi dan memiliki kinerja yang tinggi. Manajemen perlu menyadari bahwa 

perilaku mereka, memberikan dampak pada perilaku karyawan. Perilaku 

karyawan itu sendiri, secara tidak langsung dapat memperngaruhi kinerja 

organisasi/perusahaan, sehingga dalam penilaian kinerja, perilaku karyawan 

menjadi unsur penilaian, sebagai dasar pemberian motivasi perilaku pekerja 

(Priyono, 2016).  

Demikian halnya dengan Kementerian Perdagangan, sebagai organisasi 

pemerintah yang saat ini tercatat memiliki 2.638 pegawai yang tersebar di 

berbagai tempat, memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja tinggi tentu 

akan membawa dampak yang baik dalam melaksanakan tugas dan pelayanan 

kepada masyarakat. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor penting 

dalam kegiatan perekonomian dimana Kementerian Perdagangan memiliki tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan tersebut.  

Tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan meliputi: 

a. Pengaturan di bidang perdagangan dalam negeri termasuk di dalamnya 

pengelolaan perdagangan perbatasan, pengaturan perdagangan melalui sistem 

elektronik; 

b. Sistem logistik; 

c. Pengaturan di bidang perdagangan luar negeri; 

d. Diplomasi dan perundingan perdagangan; 
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e. Pengembangan promosi perdagangan; 

f. Pengaturan tentang mutu, standardisasi barang/jasa di bidang perdagangan, 

dan tertib ukur; 
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Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kementerian Perdagangan 

Sumber: Permendag  Nomor 08 Tahun 2016 

 

g. Perlindungan konsumen;  

h. Pengaturan pengelolaan perdagangan jasa; 

i. Pengaturan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perdagangan 

berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang; 
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j. Pengembangan SDM perdagangan baik aparatur dan SDM pelaku usaha; 

k. Penelitian dan pengembangan serta pengelolaan informasi perdagangan. 

Pada Gambar 1.1 memberikan gambaran betapa besarnya struktur 

organisasi di Kementerian Perdagangan, dengan adanya 9 (Sembilan) unit Eselon-

I (1 Sekretariat Jenderal, 1 Inspektorat Jenderal, 2 Badan, dan 5 Direktorat 

Jenderal). Di sisi lain, Kementerian Perdagangan dituntut untuk dapat bekerja 

secara efektif dan efisien agar dapat mencapai berbagai tugas serta target 

organisasi yang telah ditetapkan, serta harus responsif terhadap dinamika isu 

politik, sosial, ekonomi dan budaya serta mampu menjawab berbagai tuntutan 

publik. Hal ini mengingat bidang perdagangan merupakan isu strategis yang terus 

berkembang secara cepat baik di tingkat nasional hingga global. 

Hal tersebut tidak akan tercapai, jika Kementerian Perdagangan tidak 

memiliki pegawai yang kompeten, memiliki motivasi dan berkinerja baik. Hasil 

audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dapat dilihat pada Tabel 1.1, dimana 

BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementerian 

Perdagangan selama 8 (delapan) tahun berturut-turut sejak tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2018.  Pencapaian tersebut merupakan bukti bahwa seluruh entitas 

di lingkungan Kementerian Perdagangan memiliki komitmen dan tekad yang baik 

dalam menyajikan Laporan Keuangan yang memenuhi prinsip akuntabilitas dan 

kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  

Adanya perbaikan internal dan kesesuaian kebijakan dengan prinsip good 

governance inilah yang membuat Kementerian Perdagangan mendapat opini 

WTP, sehingga dapat menjadi modal dalam pengambilan kebijakan yang tepat 
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terhadap faktor eksternal di sektor perdagangan. Adanya status WTP tersebut 

dapat menjadi modal kinerja administratif yang baik dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya serta mendorong kinerja Kementerian Perdagangan.  

 

Tabel 1.1 Opini BPK Tahun 2008-2018 atas Laporan Keuangan Kementerian 

Perdagangan 

Tahun Opini BPK 

2008 WDP 

2009 WTP-DPP 

2010 WTP-DPP 

2011 WTP 

2012 WTP 

2013 WTP 
 

Tahun Opini BPK 

2014 WTP 

2015 WTP 

2016 WTP 

2017 WTP 

2018 WTP 

 

 
 

Keterangan : 
 

WDP :   Wajar Dengan Pengecualian 

WTP DPP : Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan 

WTP :   Wajar Tanpa Pengecualian  

 

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2019 www.bpk.go.id 

 

Namun di sisi lain, hasil evaluasi atas pelaksaan reformasi birokrasi yang 

dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (Kemenpan  dan RB) pada tahun 2018 terhadap Kementerian 

Perdagangan, mengalami penurunan. Penurunan nilai pada tahun 2018 tersebut 

seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2 berbeda dibandingkan hasil penilaian tahun-

tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan. Tujuan evaluasi Kemenpan dan 

RB ini adalah memberi penilaian atas pelaksanaan program reformasi birokrasi 

dengan sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi 

semakin membaik dalam memberikan pelayanan, serta birokrasi yang efektif dan 
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efisien. Adapun komponen yang dinilai terkait dengan pemerintahan yang bersih 

dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi, kualitas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat.  

 

 

 

Gambar 1.2 Hasil Evaluasi Atas Pelaksaan Reformasi Birokrasi 

Kementerian Perdagangan Tahun 2014-2018 

(Sumber: Paparan Evaluasi Reformasi Birokrasi 2019) 

 

 

Penilaian hasil audit BPK dan evaluasi Kemenpan dan RB atas pelaksaan 

reformasi birokrasi tersebut merupakan bahan yang akan digunakan oleh Presiden 

dalam memberikan nilai kenaikan tunjangan kinerja yang akan diterima jajaran 

pegawai Kementerian Perdagangan. Sehingga, penurunan nilai yang diperoleh 

Kementerian Perdagangan dapat mempengaruhi besaran tunjangan yang diterima. 

Adanya fenomena penurunan nilai tersebut, tentu merupakan koreksi atas 

manajemen pengelolaan karyawan di Kementerian Perdagangan. Untuk 

melakukan perbaikan dan peningkatan nilai, manajemen Kementerian 
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Perdagangan dalam hal ini Biro Organisasi dan Kepegawaian memerlukan 

dukungan pegawai yang memiliki kinerja yang baik di semua lini Kementerian 

Perdagangan.  

Pengelolaan kinerja pegawai yang baik menurut Indrasari, 2017,  akan 

mengantarkan organisasi pada keberhasilan pencapaian tujuan. Pengelolaan 

kinerja pegawai bukan hanya alat yang membatasi evaluasi kinerja, tetapi juga 

strategi untuk memotivasi dan menilai peningkatan produktivitas kerja yang akan 

menciptakan keunggulan kompetitif organisasi.  

Sebagian besar organisasi di masa lalu hanya menilai karyawan dari 

seberapa baik mereka dalam melakukan tugas-tugas dalam deskripsi pekerjaan 

yang tercantum, tetapi saat ini dengan hierarki yang semakin ramping dan fokus 

pada layanan, memerlukan pekerja yang lebih berdedikasi (Robbins dan Judge, 

2013). Demikian halnya dengan Kementerian Perdagangan yang melayani ± 96 

(sembilan puluh enam) jenis perizinan dan memegang berbagai kebijakan 

perdagangan, memerlukan karyawan yang bekerja melebihi tugas-tugas yang 

tercantum pada deskripsi pekerjaan.  

Keberhasilan organisasi, menurut Albrecht (2010) dapat dicapai ketika 

karyawan merasa terlibat atau memiliki keterikatan atau engagement, yaitu 

keadaan psikologis terkait pekerjaan yang positif yang ditandai oleh keinginan 

tulus untuk berkontribusi pada keberhasilan perusahaan.  Hal ini juga disampaikan 

oleh  Macey, Schneider, Barbera dan Young (2009) yang berpendapat bahwa 

karyawan bersemangat, inovatif, proaktif, berorientasi pada pekerjaan, serta 
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mengerjakan pekerjaan dengan cara yang benar akan ditemukan pada orang yang 

memiliki engagement dengan organisasi.  

Teori employee engagement ini diinisiasi dan dipopulerkan oleh William 

A Kahn pada tahun 1990-an, dimana dia mendefinisikannya sebagai suatu 

gambaran kondisi dimana karyawan secara penuh terhubung baik fisik, kognitif 

maupun emosional dengan peran mereka dalam bekerja (Albrecht, 2010). 

Sementara Macey et al, (2009), mendefinisikan keterlibatan karyawan sebagai 

perasaan individu memiliki tujuan dan terfokus energinya, yang dapat dilihat oleh 

orang lain dengan jelas seperti inisiatif dari diri sendiri untuk melakukan sesuatu, 

kecepatan beradaptasi, kegigihan dan usaha terarah pada tujuan kemajuan 

organisasi. Schaufeli, Salanova, González dan Bakker (2002) mendefinisikan 

employee engagement sebagai kecenderungan untuk mengkondisikan perilaku dan 

pikiran positif terkait dengan pekerjaan, dengan ciri yaitu adanya keterlibatan 

semangat yang tinggi (vigor), mengabdi pada pekerjaan (dedication), dan dengan 

senang hati larut dalam pekerjaan (absorption).  

Tanggung jawab yang besar pada pekerjaan juga dimiliki oleh individu 

yang mempunyai rasa keterikatan yang tinggi terhadap pekerjaannya. Karyawan  

dengan keterikatan yang tinggi pada pekerjaan tersebut dapat menjadi penggerak 

dan memberikan motivasi kepada yang lainnya. Individu yang memiliki rasa 

keterkaitan tinggi terhadap pekerjaannya akan memiliki rasa emosional lebih 

untuk pekerjaan dan organisasinya, serta melakukan hal-hal lebih dari tanggung 

jawabnya yaitu seperti ikut terlibat dalam seluruh kegiatan dalam organisasi 

(Sya’roni dan Mulyana, 2018).  
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Isu mengenai employee engagement bagi sebuah organisasi atau 

perusahaan merupakan isu yang penting. Karyawan yang mempunyai keterikatan 

atau engagement yang tinggi cenderung memiliki semangat dan antusiasme yang 

cenderung tinggi juga, sehingga mereka lebih fokus dalam menyelesaikan 

pekerjaan. Maka tidak mengherankan jika banyak pemimpin perusahaan yang 

melihatnya sebagai hal yang penting bagi organisasi.  

Robbins dan Judge (2013) menyebutkan ada tiga tipe utama perilaku di 

tempat kerja yang merupakan kinerja, yang pertama adalah task performance atau 

kinerja tugas, yang "melakukan tugas dan tanggung jawab yang berkontribusi 

pada produksi barang atau jasa atau tugas administrasi". Tipe kedua yaitu 

citizenship atau kewarganegaraan yang merupakan "tindakan yang berkontribusi 

pada lingkungan psikologis organisasi, seperti membantu rekan kerja yang 

memerlukan bantuan tanpa diminta, mendukung tujuan organisasi, dan 

memperlakukan rekan kerja dengan baik dan sopan". Sementara 

counterproductivity atau kontra-produktivitas - sebagai perilaku negatif - yaitu 

"tindakan yang secara dilakukan secara sadar untuk merusak organisasi”, 

misalnya merusak properti yang ada di perusahaan, melakukan pencurian properti 

perusahaan serta berperilaku merugikan rekan kerja yang mengganggu suasana 

kerja dan kinerja. Menurut Robbins dan Judge (2013) melakukan dimensi yang 

pertama dan kedua serta menghindari dimensi yang ketiga merupakan kinerja 

yang baik. Biarpun seorang karyawan melakukan pekerjaan dengan baik tetapi 

mengganggu rekan kerjanya dengan berperilaku buruk tidak bisa disebut sebagai 

karyawan yang baik. Demikian juga sebaliknya, pekerja yang tidak dapat 
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melakukan pekerjaannya dengan baik, biarpun perilakunya paling menyenangkan 

diantara karyawan lain, tidak bisa disebut sebagai karyawan yang baik.  

Tipe karyawan kedua merupakan karyawan yang diharapkan dapat 

dimiliki oleh organisasi. Karyawan yang berperilaku secara sukarela membantu 

rekan atau membicarakan hal yang baik kepada atasan tanpa mengharapkan 

penghargaan yang secara eksplisit maupun implisit terlihat dikenal sebagai 

Perilaku Kewarganegaraan Organisasional atau Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). Konsep tersebut pertama kali dikenal pada tahun 1980-an, 

dimana perilaku OCB tidak secara formal merupakan bagian dari peran atau 

uraian tugas yang tercantum dalam kotrak kerja dari orang tersebut. Perilaku OCB 

lebih merupakan pilihan pribadi, yang ditandai dengan altruism atau 

mengutamakan kepentingan orang lain, menggunakan hati nuraninya dengan baik, 

sportif, dan berperilaku sopan (Organ, 1988).  

Perilaku OCB ini, lebih cenderung melihat individu sebagai makhluk 

sosial dari pada perannya sebagai mahluk individual yang mengutamakan 

kepentingan dirinya sendiri.  Empati kepada karyawan lain, empati pada 

lingkungan kerja dan berusaha menyelaraskan antara nilai yang dimiliki dengan 

nilai-nilai organisasi untuk memelihara hubungan sosial yang lebih baik 

merupakan hal yang dimiliki individu sebagai makhluk sosial (Torlak dan Koc, 

2007). Perilaku OCB merupakan cara untuk melihat bagaimana individu 

berperilaku dalam organisasi sebagai "warga organisasi yang baik". 

Adanya gap antara penilaian WTP oleh BPK dan penurunan penilaian 

dari hasil evaluasi Kemenpan terkait pelaksaan reformasi birokrasi terhadap 



 

11 

 

Kementerian Perdagangan, tentunya Kementerian Perdagangan perlu melihat 

kinerja pegawainya dengan baik. Selain melihat dari sisi Employee engagement 

terhadap pekerjaannya, perlu juga melihat dari perilaku Organinizational 

Citizenship Behavior (OCB) yang timbul dari setiap diri pegawai untuk perbaikan 

kinerjanya. Kepekaan pegawai untuk membantu rekan kerjanya dan membantu 

masyarakat yang memerlukan layanan, serta sikap pegawai terhadap 

lingkungannya, diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja organisasi. 

Dengan adanya fenomena tersebut, peneliti bermaksud merancang 

sebuah penelitian yang mereplikasi jurnal penelitian Deden A. Wahab Sya’roni 

dan Yolanda Mulyana (2018) yang berjudul “Pengaruh Keterikatan Pegawai 

(Employee engagement) dan Perilaku Kewargaan Organisasi (OCB) terhadap 

Kinerja Pegawai  pada Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi Lembaga 

Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2ET-LIPI) Bandung”. Dalam penelitian yang 

menggunakan populasi 89 pegawai sebagai obyek penelitian tersebut, hasilnya 

adalah “keterikatan pegawai dan OCB memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja pegawai”. Berdasarkan saran dari penelitian tersebut dimana 

perlu memperdalam materi, metode pengukuran dan obyek penelitian yang 

berbeda, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian tersebut sebagai 

rujukan. 

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

adalah tidak digunakannya hipotesis pertama, objek penelitian, perbedaan jumlah 

sampel, dan teknik analisis data. Maka berdasarkan judul penelitian sebelumnya, 

judul penelitian ini menjadi “Pengaruh Employee Engagement dan 
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Organizational Citizenship Behavior terhadap Kinerja Pegawai Kementerian 

Perdagangan”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Kinerja pegawai merupakan alat ukur bagi organisasi untuk menilai 

keberhasilannya. Penurunan kinerja suatu organisasi dapat mengganggu aktifitas 

dan produktivitas organisasi. Setiap organisasi tentunya mengharapkan karyawan 

mereka mencintai pekerjaannya, sehingga karyawan dapat mencurahkan  

perasaan, waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan yang terbaik dalam 

bekerja. Dalam organisasi yang begitu komplek, kerja sama tim hanya akan 

tercapai jika individu di dalamnya memiliki empati, bekerja sama dan 

menciptakan lingkungan yang kondusif dalam bekerja dengan saling 

menghormati. 

Melihat fenomena yang terjadi di Kementerian Perdagangan, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian di Kementerian Perdagangan dengan rumusan 

pertanyaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh employee engagement terhadap kinerja 

pegawai  Kementerian Perdagangan? 

2. Apakah terdapat pengaruh Organizational Citizenship Behavior 

terhadap kinerja pegawai Kementerian Perdagangan? 

3. Apakah terdapat pengaruh employee engagement terhadap 

Organizational Citizenship Behavior pada pegawai Kementerian 

Perdagangan? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Dengan pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam rumusan 

masalah di atas, maka peneliti menyesuaikan tujuan penelitian ini adalah untuk:  

1. Untuk menguji hipotesis dan menganalisis apakah variabel employee 

engagement berpengaruh terhadap kinerja pegawai Kementerian 

Perdagangan.  

2. Untuk menguji hipotesis dan menganalisis apakah variabel 

Organizational Citizenship Behavior berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai Kementerian Perdagangan.  

3. Untuk menguji hipotesis dan menganalisis apakah variabel employee 

engagement berpengaruh Organizational Citizenship Behavior pada 

pegawai Kementerian Perdagangan.  

 

1.4. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan yang diperoleh dari hasil penelitian ini dapat dilihat dari 

beberapa aspek yaitu antara lain:  

1. Manfaat Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan informasi mengenai 

pengaruh employee engagement dan Organizational Citizenship 

Behavior berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

 Memberikan kontribusi pada pengembangan literatur penelitian 

employee engagement dan Organizational Citizenship Behavior 
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berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada umumnya di Indonesia 

dan pegawai instansi pemerintahan pada khususnya.  

 Menambah wawasan dan konsep baru terutama pengembangan ilmu 

manajemen sumber daya manusia yang dapat dijadikan sebagai bahan 

rujukan penelitian yang akan datang 

2.  Manfaat Praktis  

 Implikasi dari hasil penelitian ini nantinya dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya menghadapi 

masalah peningkatan kinerja karyawan sehingga dapat tercapai 

efektivitas organisasi. 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi manajemen 

organisasi atau perusahaan untuk meningkatkan employee engagement 

dan Organizational Citizenship Behavior yang positif dan lebih baik. 

 

  


