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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Golf merupakan salah satu jenis olahraga yang dimainkan perorangan 

atau tim dengan memasukkan bola kedalam lubang yang ada di lapangan golf 

dengan jumlah pukulan sedikit mungkin (Murray, Daines, Archibald, Hawkes, 

Schiphorst, Kelly, Grant, & Mutrie, 2016). Olahraga golf dimainkan pada luar 

ruangan (lapangan golf) yang biasanya didesain secara unik yang dikelilingi 

oleh pohon, danau dan umumnya terdiri atas 9 atau 18 holes (lubang) 

(Mustafa, 2018). Untuk kisaran waktunya, golf dimainkan dengan memakan 

waktu 3,5 jam bahkan sampai 6 jam untuk 18 lubang (Evans & Tuttle, 2015).  

Dalam dunia golf, istilah caddie tidaklah asing saat didengar. Caddie 

merupakan orang yang melayani pemain golf saat dilapangan dengan waktu 

kurang lebih empat setengah jam untuk satu putaran permainan (Jaya, 

Wahyuni, & Rismayanti, 2016). Dalam Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary (OALD) (2019) mendefinisikan caddie sebagai orang yang 

membantu pemain golf dengan membawa peralatannya selama permainan. 

Peningkatan minat pada olahraga golf terus berkembang pesat. Di 

Indonesia terdapat lebih dari 150 lapangan golf (Soelton & Widayati, 2015). 

Salah satu lapangan golf yang ada di Indonesia adalah Imperial Klub Golf 

yang terletak di central point Lippo Karawaci, Tangerang.  

Imperial Klub Golf (IKG) merupakan business unit dari PT. Lippo 

Karawaci Tbk (Lippo Group) yang bergerak dalam penyediaan jasa yakni 
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bidang olahraga golf. Selain menyediakan lapangan golf, dalam website 

Imperial Klub golf mengatakan bahwa IKG memiliki fasilitas golf publik 

kelas satu seperti pro-shop, loker, massage, kios, driving range, restoran, bar, 

dan ruang serba guna. Dalam Indonesia Club Managers Association/ICMA 

(dalam Dewi, 2014) menerangkan bahwa IKG masuk dalam posisi No. 5 

teratas dengan lapangan golf terbaik di Jabodetabek yang ditunjukkan dengan 

rata-rata pemain golf lebih dari 60.000 orang per tahun atau lebih dari 5.000 

orang per bulan. Tak hanya itu, IKG juga menempati posisi lapangan golf 

No.1 di area Tangerang (ICMA; dalam Dewi, 2014). Hal itu terlihat dari 

jumlah pelanggan (pemain golf) per hari mencapai kurang lebih 150 orang 

lebih (Ropik, personal communication, 2019). 

Dengan mengingat banyaknya jumlah permintaan dari pelanggan 

(pemain golf), salah satu usaha yang diberikan perusahaan terkait hal tersebut 

adalah dengan memberikan pelayanan terbaik melalui caddie. Caddie 

merupakan karyawan lapangan golf yang langsung berinteraksi dengan 

pemain golf mulai dari persiapan sampai permainan selesai (Hariyanta, 2014). 

Bahkan, Dewi (2014) mengatakan bahwa caddie merupakan “front-linner” 

dalam permainan golf.  Dan umumnya satu pemain golf akan dipandu oleh 

satu orang caddie (Wulan, personal communication, 2019).   

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa caddie merupakan sumber 

daya manusia (SDM) yang penting dalam keberlangsungan permainan golf 

karena langsung berinteraksi dengan pemain golf, dari persiapan sampai 

selesai permainan (Hariyanta, 2014). Untuk itu, jika perusahaan kekurangan 

caddie akan menghambat keberlangsungan permainan golf dan menimbulkan 
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kerugian bagi perusahaan. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh IKG 

adalah jumlah caddie yang masih sangat kurang. Ropik (personal 

communication, 2019) mengatakan bahwa jumlah caddie yang dibutuhkan 

kurang lebih 200 orang. Saat ini, Imperial Klub Golf memiliki 188 orang 

caddie sehingga IKG membuka lowongan caddie sebanyak kurang lebih 50 

orang. Adapun beberapa alasan IKG membuka lowongan untuk caddie dengan 

jumlah tersebut. Alasan yang pertama adalah jumlah caddie yang tidak 

sebanding dimana caddie memiliki dua jam shift kerja yakni jam 05.30 dan 

jam 12.00 (Ropik, personal communication, 2019), serta dalam seminggu 

caddie akan masuk selama 6 hari kerja, sedangkan IKG buka tiap hari 

sehingga diperlukan caddie lain untuk mengisi shift kerja. Alasan selanjutnya 

adalah caddie merupakan karyawan freelance, sehingga pihak perusahaan 

mengantisipasi jika ada caddie yang keluar dengan membuka lowongan 

caddie. Ropik (personal communication, 2019) mengatakan bahwa 

perusahaan lebih baik memiliki caddie yang lebih daripada kekurangan caddie 

dengan melihat banyaknya jumlah pelanggan di IKG.  

Pada bulan Agustus 2019 (1 Agustus - 31 Agustus 2019), terdapat 20 

pelamar yang melamar sebagai caddie. Akan tetapi yang lolos seleksi hanya 8 

orang. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa target yang dibutuhkan oleh 

perusahaan belum tercapai. Padahal caddie sangatlah dibutuhkan dalam 

keberlangsungan permainan golf. Dari hasil observasi peneliti, ditemukan 

bahwa hal tersebut disebabkan karena pelamar gugur pada salah satu tahap 

proses seleksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Yang mana dalam tahap 

tersebut merupakan tahap yang menekankan kriteria yang diinginkan oleh 
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perusahaan seperti tinggi badan 158 sentimeter serta berat badan yang 

proporsional dan berpenampilan menarik. Dengan demikian membuat banyak 

pelamar yang gugur pada salah satu tahap proses seleksi yang dilakukan. 

Dari penjelasan diatas dapat dilihat bahwa untuk memperoleh caddie 

tidaklah mudah. Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh 

pelamar untuk menjadi seorang caddie di IKG, yaitu wanita berusia 17 sampai 

23 tahun, pendidikan terakhir minimal SMA/SMK, berpenampilan menarik, 

memiliki tinggi minimal 158 sentimeter, dan berat badan yang proporsional. 

Adapun tambahan kriteria yang dilakukan saat wawancara seperti pelamar 

tidak diperbolehkan menggunakan kerudung saat menjadi caddie dan tidak 

diperbolehkan menggunakan kacamata.  

Dalam proses seleksi caddie di IKG, dapat dilihat bahwa kriteria fisik 

merupakan kriteria yang penting. Hal ini mengingat pekerjaan sebagai caddie 

memiliki tantangan seperti bekerja di lapangan dan salah satu tugasnya ialah 

membawa perlengkapan pemain golf. Apalagi, pekerjaan ini akan dilakukan 

oleh wanita yang memerlukan ketahanan fisik. Pekerjaan ini pun tidak dapat 

mengikat caddie menjadi karyawan tetap, sehingga caddie tidak memiliki 

tanggung jawab untuk bertahan dalam pekerjaan ini. Oleh karena itu, sulit 

untuk memperoleh caddie yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. Untuk memperoleh caddie yang profesional terletak pada proses 

penerimaan karyawan (Suparni, 2017) yang merupakan bagian dari proses 

seleksi.  

Proses seleksi merupakan usaha pertama yang perlu dilakukan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang kompeten dan memenuhi 
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kriteria perusahaan (Yulasmi, 2016). Oaya, Ogbu, dan Remilekun (2017) 

menambahkan bahwa dalam menentukan pelamar mana yang sesuai dengan 

kriteria perusahaan akan diakhiri dengan keputusan penerimaan baik pelamar 

akan diterima atau ditolak. Proses seleksi bukan hanya sekedar memilih 

pelamar terbaik tetapi pelamar yang memiliki kualitas (apa yang bisa dan 

ingin dilakukan pelamar) dengan posisi yang dibutuhkan oleh perusahaan 

(Kumari, 2012). Dari definisi tersebut jelas bahwa proses seleksi merupakan 

proses pertama yang perlu dilakukan oleh perusahaan dalam memilih pelamar 

dimana memiliki kriteria yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan oleh 

perusahaan dan diakhiri dengan keputusan baik pelamar diterima atau ditolak.  

Gamage (2014) mengatakan bahwa tujuan dasar dari proses seleksi 

adalah untuk menentukan siapa yang dipekerjakan dengan memilih pelamar 

terbaik untuk mengisi posisi dalam sebuah perusahaan. Dengan menentukan 

pelamar terbaik dapat dilakukan oleh departemen sumber daya manusia 

(SDM) dalam mengidentifikasi pelamar yang paling memenuhi kriteria 

perusahaan (Berry, 2003). Hal ini menjadikan proses seleksi menjadi suatu 

keharusan bagi perusahaan untuk memperoleh karyawan terbaik dalam jumlah 

yang memadai dan dengan kriteria pekerjaan (Ekwoaba, Ikeiji, & Ufoma, 

2015). Tak hanya itu, Pusparani (2018) menerangkan bahwa selain pentingnya 

proses seleksi untuk menentukan pelamar yang sesuai kriteria, perusahaan 

juga menginginkan karyawan yang telah dipilih akan memberikan perubahan 

dan meningkatkan mutu perusahaan. Dengan demikian, proses seleksi 

memiliki manfaat yakni melalui karyawan yang diterima, diharapkan akan 

meningkatkan produktivitas sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai 
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(Berry, 2003). Dalam menentukan orang yang tepat bagi perusahaan 

merupakan hal umum yang sering terjadi pada perusahaan, akan tetapi proses 

tersebut sangat kompleks karena memakan waktu, biaya, tenaga yang tidak 

sedikit dan memerlukan pertimbangan dengan baik dalam menentukan orang 

yang tepat bagi perusahaan (Bellionardi & Pujiarti, 2013).  

Berry (2003) mengungkapkan bahwa dalam melakukan proses seleksi 

terdapat beberapa metode yang dapat membantu dalam menyeleksi pelamar. 

Armstrong dan Taylor (2014) mengatakan bahwa metode yang sering 

digunakan dalam proses seleksi adalah wawancara. Dalam proses wawancara 

tatap muka berlangsung, pewawancara dapat melakukan observasi kepada 

pelamar. Tak hanya itu, metode lain yang biasa digunakan dalam proses 

seleksi adalah tes psikologi (Kartika, 2014). 

Oleh karena itu perlu melihat proses seleksi caddie di Imperial Klub 

Golf Lippo Karawaci, apakah proses seleksi yang diterapkan telah berjalan 

cukup baik atau tidak. Alasan peneliti memilih Imperial Klub Golf selain 

untuk menambah pengalaman dalam dunia kerja, peneliti tertarik untuk 

melihat proses seleksi caddie di Imperial Klub Golf dimana sulitnya 

mendapatkan caddie yang profesional dan sesuai dengan kriteria perusahaan. 

 

1.2 Tujuan Magang 

Tujuan magang ini adalah melihat gambaran proses seleksi caddie di 

Imperial Klub Golf Lippo Karawaci. 

 

1.3 Manfaat Magang 
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1.3.1 Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangsih ilmu pada Psikologi Industri dan Organisasi 

khususnya untuk menjadi acuan terhadap proses seleksi secara umum. 

1.3.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengalaman 

peneliti dalam dunia kerja terutama menjadi HRD perusahaan. 

2. Bagi peneliti, penelitian dapat melatih kemampuan peneliti dalam 

menerapkan teori psikologi dalam dunia kerja seperti wawancara dan 

observasi. 

3. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai masukan dalam 

proses seleksi Imperial Klub Golf dalam mendapatkan caddie sesuai yang 

diharapkan, apakah proses seleksi yang diterapkan oleh perusahaan sudah 

sesuai atau belum dengan teori proses seleksi yang digunakan oleh peneliti 

sehingga proses seleksi kedepannya bisa dikembangkan lebih baik. 

 

1.4 Ruang Lingkup dan Batasan 

Adapun ruang lingkup dan batasan yang dalam laporan magang ini, 

yakni peneliti hanya membahas mengenai gambaran proses seleksi caddie di 

Imperial Klub Golf. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Magang 

Peneliti melakukan kegiatan magang di Imperial Klub Golf (IKG) Lippo 

Karawaci yang berlokasi di Jalan Pulau Golf 2709, Lippo Karawaci 2700, 

Tangerang 15811. Kantor HRD berada di lantai basement. Waktu magang 
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yaitu Senin, 12 Agustus 2019 sampai dengan 29 November 2019, dengan jam 

kerja Senin- Jumat (08.30-17.30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


