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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT X merupakan sebuah anak perusahaan dari perusahaan yang bergerak 

di bidang teknologi informasi. Induk perusahaan dari PT X didirikan pada tahun 

2001. Selama pertumbuhannya dari tahun ke tahun, induk PT X telah tumbuh 

menjadi salah satu penyedia solusi teknologi informasi terdepan, terutama di 

sektor keuangan, serta dipercaya sebagai mitra bisnis pilihan dari berbagai 

penyedia dan produsen teknologi terkemuka di dunia. Selain melayani institusi-

institusi keuangan terkemuka di Indonesia, induk perusahaan PT X juga telah 

membangun kantor-kantor perwakilan di Singapura, Malaysia, India, dan Filipina. 

Pertumbuhan pesat pada bidang teknologi dan lingkungan bisnis yang dinamis 

membuat perusahaan berjuang untuk menjadi yang terdepan dengan 

menggunakan berbagai alat yang terefisien dan terefektif untuk menajamkan 

keunggulan bisnis mereka.  

Sebagai salah satu anak perusahaan yang besar dengan skala 

multinasional, PT X membutuhkan pengelolaan sumber daya manusia dengan 

baik agar dapat menumbuhkan produktivitas secara efisien. Dalam hal ini, peran 

dari Human Capital (HC) di dalam perusahaan akan berfungsi secara signifikan 

dalam pertumbuhannya. HC dalam Oxford English Dictionary didefinisikan 

sebagai keahlian yang dimiliki sumber daya manusia dan dianggap sebagai 

kekayaan atau aset. Sedangkan menurut Goldin (2014), HC adalah kumpulan dari 

keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja.  
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Dalam HC terdapat Human Capital Management (HCM) yang merupakan 

pengaturan orang-orang dengan tujuan untuk memaksimalkan keahlian sumber 

daya manusia yang ada, orang-orang yang melakukan investasi, dan organisasi 

lainnya yang menggunakan maupun memberikan pendanaan secara finansial 

(Sartain & Finney, dalam Ingham, 2007). Tujuan dari HCM sendiri adalah untuk 

mendapatkan keunggulan secara kompetitif. Berikut ini adalah hal-hal yang ingin 

dicapai dalam penggunaan HCM, yaitu menarik, memotivasi, dan menjaga 

karyawan yang berkompeten dan berkomitmen, meningkatkan kinerja karyawan, 

memastikan pandangan yang positif terhadap organisasi pada karyawan maupun 

klien, serta meningkatkan komunikasi antarkaryawan maupun atasan agar dapat 

melancarkan pertukaran informasi untuk dapat melakukan pekerjaan secara 

maksimal (Ulrich & Smallwood, dalam Ingham, 2007). 

Struktur organisasi yang ada pada PT X membagi HC menjadi beberapa 

bagian, yaitu recruitment, people development & learning center (PDLC), dan 

compensation and benefit. Secara spesifik, peneliti ditempatkan sebagai anggota 

di bagian compensation and benefit. Jika melihat dari tugas yang dimiliki dari 

divisi Human Capital, dapat dikatakan bahwa divisi ini merupakan wajah dari 

perusahaan. Saat kandidat ingin masuk ke dalam perusahaan dan hingga karyawan 

keluar, mereka akan bertemu dengan divisi Human Capital sebagai jembatan 

antara kandidat ataupun karyawan dengan perusahaan. Dengan demikian, maka 

diperlukan adanya kinerja yang baik di dalam divisi ini agar dapat menjadi 

perusahaan yang maju dan bersaing dengan perusahaan lainnya.  

Berdasarkan hasil initial interview yang dilakukan oleh peneliti dengan 

Head of Compensation and Benefit, ditemukan adanya perilaku counterproductive 
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work behavior dari karyawan divisi Human Capital di PT X. Oleh karena itu, 

peneliti memutuskan untuk melihat lebih lanjut akan fenomena tersebut karena 

dianggap cukup sering terjadi dan mengganggu pekerjaan. (A.P.S., komunikasi 

pribadi. 2019, September 5). 

Counterproductive Work Behavior (CWB) diartikan sebagai tindakan 

apapun yang dilakukan secara sadar oleh anggota dari sebuah organisasi dan 

dianggap sebagai tindakan yang bertolak belakang, merugikan, ataupun 

mengganggu dengan kepentingan organisasinya maupun orang yang terdapat di 

dalamnya (Sackett & De Vore, dalam Chernyak-hai & Tziner, 2014; Spector & 

Fox, 2010; Chang & Smithikrai, 2010). Contoh dari CWB sendiri dapat berupa 

pencurian, sabotase, pelecehan, penggunaan obat, absensi, melamun, istirahat 

berlebihan, bekerja untuk kepentingan sendiri, bekerja dengan pelan, 

menggunakan internet untuk keperluan pribadi, membicarakan gosip dan lain-lain 

(Barbaranelli, Fida, & Gualandri, 2013; Bruursema, dalam Spector & Fox, 2010; 

Chang & Smithikrai, 2010). Menurut Spector, Fox, Penney, Bruursema, Goh, dan 

Kessler (2006) CWB dapat dibagi menjadi lima dimensi, yaitu (1) abuse against 

others, yang merupakan perilaku berbahaya kepada rekan kerja maupun orang 

lain, baik secara fisik maupun psikologis, seperti ancaman komentar negatif, 

mengabaikan seseorang, ataupun menurunkan produktivitas orang tersebut, (2) 

production deviance, yang berarti secara sengaja menggagalkan tugas ataupun 

tanggung jawab yang ia miliki, (3) sabotage, yaitu merusak perlengkapan yang 

dimiliki perusahaan, (4) theft, yaitu perilaku mencuri, (5) withdrawal, yaitu 

perilaku yang membatasi waktu bekerja menjadi lebih sedikit. Dampak dari CWB 

dapat dilihat dalam bentuk penurunan semangat kerja karyawan, peningkatan dari 
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absensi karyawan, peningkatan tingkat turnover, dan penurunan produktivitas 

(Hoen, Einarsen, & Cooper, dalam Chang & Smithikrai, 2010). 

Melihat dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Spector, Fox, 

Penney, Bruursema, Goh, dan Kessler (2006), ditemukan rata-rata persentase dari 

yang tertinggi hinga terendah berdasarkan setiap dimensi CWB yang dilaporkan 

oleh responden yaitu tingkat rata-rata withdrawal 52.15%, abuse against others 

18.95%, production deviance 17.7%, sabotage 13.56%, dan untuk theft 11.88%. 

Selain itu pada penelitian yang dilakukan oleh Aleassa (2014), dan Dalal, 

Baysinger, Brummel, dan Lebreton (2012), ditemukan adanya relasi yang 

berbanding terbalik antara tingkat performance appraisal dengan tingkat CWB. 

Hal ini menjelaskan bahwa dengan terdapatnya perilaku CWB di PT X, 

mengindikasikan adanya penurunan performa dari tenaga kerja yang dimiliki oleh 

organisasi. Tentu saja hal ini tidak diinginkan untuk terjadi oleh perusahaan, 

karena dapat menghalangi organisasi dalam mencapai tujuan bersama. 

Peneliti menanyakan fenomena yang terjadi menurut pandangan dari pihak 

Head of Compensation and Benefit sendiri. Beliau mengatakan bahwa terdapat 

tiga masalah utama yang dirasakan olehnya, yaitu (1) browsing, terkadang tim 

melakukan pencarian konten ataupun data yang tidak berhubungan dengan 

pekerjaan pada saat kerja. Tindakan ini dapat dikategorikan ke dalam dimensi 

withdrawal CWB; (2) handphone (HP), seringkali menggunakan HP pada saat 

jam kerja yang tidak berhubungan dengan kebutuhan pekerjaan, seperti 

penggunaan media sosial, komunikasi dengan orang lain, bahkan terkadang 

menggunakan video call, walaupun sangat jarang terjadi, sehingga dapat 

dikategorikan ke dalam dimensi withdrawal juga; (3) teman kerja, terdapat 
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kecenderungan berkomunikasi dengan sesama teman maupun tim untuk 

membicarakan hal-hal tertentu yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. Hal ini 

dapat dikategorikan ke dalam abuse against others ataupun withdrawal, 

tergantung dari konteks pembicaraan yang terjadi. 

Melihat dari hasil initial interview, belum terdapat tindakan perbaikan 

ataupun intervensi apapun dari pihak atasan untuk mengurangi counterproductive 

work behavior yang terjadi. Menurut penilaian subjek, belum terjadi masalah 

besar hingga mengganggu pencapaian target dari divisi berkaitan, frekuensinya 

masih rendah, dan masih terdapat kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap 

counterproductive work behavior.  

Narasumber sendiri mengatakan bahwa ketiga faktor di atas mampu 

menyebabkan tim untuk tidak dapat berkonsentrasi bekerja sehingga terdapat 

beberapa tanggung jawab pekerjaan yang terlewatkan ataupun lupa dikerjakan, 

deadline yang terundur, dan pada akhirnya bekerja lembur karena kurang 

produktif pada saat jam kerja. Contoh yang pernah terjadi menurut narasumber 

adalah tim lupa untuk mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada karyawan 

yang bersangkutan, terdapat dokumen yang terlupakan untuk dikirimkan, 

kemudian terdapat keterlambatan atas pemberhentian asuransi karyawan yang 

sudah mengundurkan diri (A.P.S., komunikasi pribadi. 2019, September 5). 

Berdasarkan pemaparan mengenai masalah di atas, peneliti menyadari 

adanya kebutuhan untuk melihat lebih lanjut perilaku CWB yang dilakukan oleh 

karyawan Human Capital PT X. Untuk melihat salah satu dampak dari fenomena 

yang terjadi, peneliti menggunakan data performance appraisal dari perusahaan, 

sebagai salah satu alat ukur untuk melihat performa karyawan. Penelitian ini 
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dilakukan dengan harapan untuk memberikan kontribusi kepada peningkatan 

kualitas kerja, peningkatan kesadaran terhadap lingkungan kerja, dan membekali 

karyawan untuk dapat menyikapi dengan baik akan perilaku CWB yang terjadi 

pada lingkungan kerja, demi tercapainya tujuan perusahaan dalam PT X. 

1.2 Tujuan Magang 

Selain untuk menyelesaikan tugas akhir guna mendapatkan gelar S1 

Sarjana Psikologi Universitas Pelita Harapan, terdapat beberapa tujuan dari 

praktik magang yang dilakukan oleh peneliti, yaitu : 

1. Mendapatkan pengalaman kerja yang nyata dalam bidang psikologi 

    industri dan organisasi. 

2. Menerapkan ilmu psikologi secara langsung, secara spesifik pada  

    bidang psikologi industri dan organisasi. 

3. Melihat gambaran dari counterproductive work behavior yang terjadi 

    pada sebuah perusahaan, guna membantu pihak perusahaan terkait. 

1.3 Lokasi Magang 

Dalam pelaksanaan praktik magang, peneliti diberikan kesempatan untuk 

bekerja dan melakukan penelitian di PT X yang berlokasi di sekitar Summarecon 

Serpong, Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Tangerang, Banten 15810. 

1.4 Waktu Magang 

Peneliti memulai kegiatan magang pada bulan September 2019 sampai 

dengan bulan Desember 2019 (empat bulan). Pelaksanaan praktik magang ini, 

telah disesuaikan dengan persyaratan kelulusan S1 Psikologi Universitas Pelita 

Harapan, yaitu sekurang-kurangnya 360 jam kerja atau berlangsung selama 

kurang lebih tiga bulan. PT X memiliki jam kerja dari pukul 08.30 hingga 17.30. 


