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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Di era globalisasi ini penuh dengan perubahan pada situasi perkenomian 

secara keseluruhan, ditambah dengan persaingan yang ketat antar perusahaan 

sehingga memunculkan suatu tuntutan yang perlu diatasi oleh para pelaku industri 

maupun ekonomi (Soegandhi, Sutanto, & Setiawan, 2013). Meningkatnya tingkat 

konsumsi dan hasrat berbelanja dari masyarakat membuat industri yang bergerak di 

bidang retail semakin di lirik oleh pelaku bisnis, terutama para retailer besar untuk 

meraih perekonomian yang tinggi. Menurut Levy dan Weitz (2013) Retailing 

adalah serangkaian kegiatan bisnis untuk meningkatkan nilai guna barang dan jasa 

yang dipasarkan kepada konsumen sebagai konsumsi pribadi atau rumah tangga. 

Setiap perusahaan tentu memiliki tujuan dan visi & misi yang telah ditetapkan demi 

mencapai target dan bertahan ditengah persaingan antar pebisnis lainnya di bidang 

yang serupa.  

Salah satu kunci utama yang berperan aktif dalam mencapai visi dan misi 

perusahaan ialah Sumber Daya Manusia (SDM). Setiap karyawan menjalankan 

kegiatan di perusahaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, 

yang menjadikan karyawan bagian terutama dari sebuah perusahaan. Karyawan 

yang mempunyai kinerja produktif atau dengan kata lain kemampuan karyawan 

untuk menghasilkan jasa yang sesuai diharapkan oleh perusahaan dalam waktu 

singkat dan tepat dapat memaksimalkan operasional perusahaan secara efektif 

(Salim, 2008). 
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 Perusahaan belum berhasil dengan baik atau tidak dapat bertahan tanpa ada 

tenaga kerja yang bertindak sebagai good citizenship atau memiliki OCB yang 

tinggi (Muhdar, 2015). Dikarenakan dalam perusahaan atau organisasi yang baik 

menggambarkan adanya tingkat turnover karyawan yang rendah dan tingkat 

produktifitas yang tinggi. Karyawan yang memiliki produktivitas tinggi merupakan 

aset utama yang mampu membuat perusahaan dapat bersaing, bertahan dan 

berkembang dalam industri. Individu yang memberikan kontribusi besar pada 

perusahaan berarti memiliki produktifitas tinggi dilihat dari perilaku karyawan 

dalam menjalankan setiap kegiatan di perusahaan tempatnya bekerja. Selain itu, 

apabila tingkat OCB rendah dapat mendorong tenaga kerja melakukan turnover 

dengan keputusan masing-masing. Oleh karena itu, karyawan akan memiliki tingkat 

loyalitas yang tinggi dan merasa aman terhadap pekerjaannya apabila mempunyai 

tingkat OCB yang tinggi. Peristiwa ini menjadi hal mendasar terbentuknya 

Organizational Citizenship Behavior (OCB), yakni bentuk perilaku yang 

merupakan inisiatif dan pilihan individu tersebut tanpa paksaan dan tidak berkaitan 

dengan sistem penghargaan formal perusahaan tetapi mampu meningkatkan 

efektivitas perusahaan (Organ, 2006). Dengan terjemahan lain, OCB adalah 

perilaku yang ditampilkan oleh individu secara sukarela atau tanpa tuntutan dari 

perusahaan melaksakanan tugas tertentu melebihi deskripsi pekerjaan yang telah 

ditentukan. Perilaku ini bukan merupakan bagian dari kewajiban tenaga kerja secara 

formal, tetapi dapat mendukung perusahaan secara signifikan dan efektif.  

Saat ini OCB identik dengan konsep kinerja yang kontekstual dan dapat 

diartikan sebagai perilaku yang mendukung lingkungan sosial dan psikologis 

dimana performa kinerja berlangsung (Organ, 1977). Dikarenakan secara spesifik 
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OCB dapat mempengaruhi kinerja perusahaan itu sendiri dalam hal mendorong 

penggunaan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk tujuan tertentu, 

meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memelihara dan mempertahankan 

karyawan yang berkualitas (menghindari turnover), mendorong peningkatan 

produktivitas atasan dan karyawan, serta mampu melakukan adaptasi terhadap 

perubahan lingkungan.  

Perusahaan atau organisasi yang sukses memerlukan tenaga kerja yang 

mampu melakukan pekerjaan melebihi dari tugas formal yang diberikan oleh 

perusaan. George (dalam Rahma, 2015) mengemukakan bahwa OCB adalah salah 

satu hal penting untuk meningkatkan keberhasilan sebuah perusahaan karena pada 

dasarnya perusahaan kurang mampu mengantisipasi seluruh aktivitas perilaku 

perusahaan hanya dengan menggunakan deskripsi pekerjaan yang dinyatakan 

secara formal. Selain itu, Martiwi, Triyono & Mardalis (2012) mengemukakan 

bahwa organizational behavior citizenship merupakan hal penting yang dibutuhkan 

oleh karyawan dalam bekerja, karena dengan begitu karyawan dianggap 

memberikan modal secara implisit atau mendukung kemajuan perusahaan namun 

tidak secara jelas atau terang-terangan.  

Menurut Reichheld (dalam Soegandhi, Sutanto, & Setiawan, 2013) akan 

semakin mudah bagi perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya oleh pemimpin atau pihak yang berwenang, apabila organizational 

citizenship behavior karyawan semakin tinggi di perusahaan tersebut. Menurut 

Podsakoff  (dalam Rahma, 2015) secara signifikan OCB mampu memberikan 

kontribusi kepada perusahaan yang mencakup peningkatan produktivitas pimpinan, 

menjaga fungsi kelompok dan indvidu, meningkatkan produktivitas rekan kerja, 
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dan meningkatkan stabilitas perusahaan. Perlu adanya kesadaran dari individu 

untuk membentuk OCB, baik secara langsung maupun tidak langsung yang di 

dukung faktor eksternal lainnya seperti relasi dengan sesama tim, kepuasan kerja 

dan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dituntut 

untuk selalu berusaha mengoptimalkan dan menata sumber daya manusia yang 

dimiliki dengan cara memberikan penilaian, bonus tunjangan, serta pelatihan sesuai 

dengan kebijakan masing-masing perusahaan.  

OCB juga berkaitan dengan tinggi rendahnya tingkat turnover karyawan. 

Seperti yang dikemukakan oleh Chen (dalam Rahma, 2015) bahwa tenaga kerja 

yang memiliki tingkat OCB tinggi cenderung menetap lebih lama di perusahaan 

tempatnya bekerja dibandingkan dengan tenaga kerja yang memiliki tingkat OCB 

rendah. Apabila karyawan memiliki tingkat OCB tinggi, maka kesediaan karyawan 

untuk mempertahankan diri dan bekerja secara optimal pada perusahaan dianggap 

penting dalam menunjang rasa hormat kepada perusahaan oleh masing-masing 

individu. Peristiwa turnover sebagian besar membawa pengaruh negatif terhadap 

perusahaan, baik dari segi biaya maupun penggunaan waktu untuk melatih 

karyawan baru serta kesempatan untuk memanfaatkan peluang lainnya (Soegandhi, 

Sutanto, & Setiawan, 2013). Perusahaan yang memiliki tingkat turnover 

(perputaran karyawan) tinggi memiliki tantangan khusus bagi pengembangan 

sumber daya manusia karena kejadian tersebut tidak dapat diprediksi dan bisa 

terjadi secara sepihak, hingga bisa dikatakan tingkat OCB para karyawan di 

perusahaan tersebut rendah. Hal tersebut membuat perusahaan memiliki tanggung 

jawab lebih untuk mempertahankan efektivitas operasi harian dan efisiensi biaya 
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karena perusahan perlu melakukan perekrutan calon karyawan dan pelatihan serta 

mengeluarkan biaya tambahan untuk melakukan hal tersebut. 

Human Resources Department (HRD) merupakan divisi yang bertanggung 

jawab untuk menyediakan pengganti karyawan di kala terjadinya turnover. Human 

Resources Department (HRD) adalah suatu divisi atau unit yang memiliki tugas 

untuk merekrut dan mengembangkan sumber daya manusia dengan 

menggabungkan pengembangan pelatihan dan karir untuk meningkatkan 

efektivitas individu, kelompok, dan perusahaan (Irmawati, 2015). Berdasarkan 

tugas dan tanggung jawab departemen Human Resources Department tersebut, 

sangatlah penting untuk memerhatikan pengembangan sumber daya manusia dalam 

bekerja. Kriteria kinerja yang baik secara umum tidak hanya mencakup in-role atau 

bekerja sesuai dengan standar job description saja, tetapi juga extra-role yaitu 

memberikan perusahaan atau organisasi lebih dari yang diharapkan. Menurut Sloat 

(dalam Soegandhi, Sutanto, & Setiawan, 2013) kriteria ini cenderung melihat 

karyawan sebagai mahluk sosial yang mampu berempati kepada perusahaan dan 

orang lain serta menyesuaikan dengan nilai-nilai di lingkungan sekitarnya.  

Bergerak di bidang properti dan retail, Agung Sedayu Group merupakan 

salah satu perusahaan ternama di Indonesia yang berlokasi di Pantai Indah Kapuk. 

Selama satu dekade, Agung Sedayu Group berusaha untuk mengembangkan 

perusahaannya dan merebut pangsa properti di tengah persaingan antar perusahaan 

di bidang yang sama. Melihat adanya jutaan orang Indonesia yang memiliki tingkat 

konsumsi dan gaya hidup terus meningkat, Agung Sedayu Group meluncurkan anak 

perusahaan yakni PT. Jaya Makmur Serasi (Agung Sedayu Retail Indonesia) yang 

membawahi sejumlah retail terintegrasi di ibukota. Mall of Indonesia, PIK Avenue, 
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Hublife, District 8, dan Grand Galaxy Park, dan Flix (bioskop) merupakan mall dan 

bioskop yang dimiliki dan dikelola oleh Agung Sedayu Retail Indonesia.  

Perusahaan yang bergerak di bidang retail ini membutuhkan tenaga kerja 

yang dapat beradaptasi dan bertahan dengan perubahan yang terjadi di perusahaan 

sewaktu-waktu terkait tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Tidak hanya itu, 

tenaga kerja diharapkan untuk dapat mempertahankan stabilitas kinerja perusahaan 

dan meningkatkan produktivitas sehingga bisa mencapai tujuan perusahaan secara 

efektif. Maka dari itu, tingkat organizational citizenship behavior yang tinggi 

sangat dibutuhkan demi menciptakan keadaan lingkungan tersebut. Menurut Organ 

(2006) OCB mampu memberikan manfaat yang efektif untuk meningkatkan 

produktivitas tenaga kerja, membantu perusahaan untuk bisa bertahan dengan 

perubahan lingkungan dan mempertahakan tenaga kerja dengan kualitas performa 

yang optimal.  

Pentingnya divisi purchasing dalam keberhasilan operasi perusahaan 

terutama di kantor pusat PT. Agung Sedayu Retail Indonesia yaitu berkaitan dengan 

kuantitas dan kualitas barang yang akan digunakan, pencatatan transaksi pembelian 

untuk keperluan  alat tulis kantor, penerimaan barang dari vendor, penempatan 

order pembelian dan memilih pemasok yang baik sesuai dengan kebutuhan dan 

dana yang disediakan oleh perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya tenaga kerja 

yang dapat bekerja dengan optimal agar mampu memenuhi fungsi-fungsi tersebut.  

Untuk mendukung data penelitian ini, maka sebelumnya peneliti melakukan 

pra survei menggunakan metode wawancara (lihat lampiran A) kepada 2 karyawan 

staff human resources department yang mengetahui performa karyawan di seluruh 

divisi kantor pusat atau dinamakan PIK Office termasuk tingkat turnover yang 
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tinggi berdasarkan data perusahaan selama satu tahun terakhir. Berdasarkan hasil 

wawancara tersebut, diketahui bahwa terdapat tingkat turnover yang tinggi yakni 

divisi purchasing dari antara divisi legal, human resources, marketing komunikasi, 

dan finance di PIK office (PT. Jaya Makmur Serasi).   

Maka dari itu peneliti berkeinginan untuk menganalisis dan mengetahui 

lebih dalam mengenai organizational citizenship behavior karyawan divisi 

purchasing di perusahaan PT. Agung Sedayu Retail Indonesia. Tujuan penelitian 

ini adalah memberikan informasi dan kontribusi dalam penerapan organizational 

citizenship behavior karyawan sesuai dengan harapan perusahaan. 

1.2 Tujuan Magang  

Adapun tujuan kegiatan magang di perusahaan PT. Agung Sedayu Retail 

Indonesia adalah: 

1. Melaksanakan berbagai kegiatan magang kerja sesuai job list human resources 

recruitment PT. Agung Sedayu Retail Indonesia 

2. Menambah pengalaman, wawasan dunia kerja dan menerapkan ilmu 

pengetahuan yang telah di pelajari secara teori dan praktek dalam perkuliahan 

di perusahaan profesional dan berintegritas dalam departemen human resources  

3. Mengetahui gambaran organizational citizenship behavior pada karyawan 

purchasing division di PT. Agung Sedayu Retail Indonesia 

4. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai HR Recruiter untuk memilih 

kandidat yang berkompeten dan berindikasi memiliki OCB yang tinggi  
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1.3 Lokasi Magang 

Kegiatan magang ini dilaksanakan di PT. Agung Sedayu Retail Indonesia yang 

beralamatkan di Agung Sedayu Tower, Jl. Pantai Indah Kapuk, Boulevard Kamal 

Muara Penjaringan Jakarta Utara 14470. Penentuan lokasi magang tersebut 

mempertimbangkan bahwa PT. Agung Sedayu Retail Indonesia merupakan salah 

satu perusahaan retail terbesar di Indonesia dibawah naungan PT. Agung Sedayu 

Group sebegai penggerak di bidang properti.  

1.4 Waktu Pelaksanaan Magang  

       Berdasarkan syarat kelulusan yang ditentukan oleh Fakultas Psikologi 

Universitas Pelita Harapan mengharuskan mahasiswa/i menempuh kegiatan 

magang selama 360 jam, maka dari itu kegiatan magang ini berlangsung kurang 

lebih selama tiga bulan terhitung mulai tanggal 29 Juli 2019 hingga 28 Oktober 

2019.  
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