
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan daya saing dalam dunia 

bisnis, salah satu strategi yang dilakukan oleh perusahaan adalah restrukturisasi. 

Menurut Djohanputro (2004), tujuan perusahaan melakukan restrukturisasi adalah 

untuk memperbaiki dan memaksimalisasi kinerja perusahaan untuk meningkatkan 

nilai perusahaan atau sebagai jalan keluar dari masalah yang dialami perusahaan. 

Proses perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan menyangkut; portofolio 

perusahaan, perbaikan permodalan, perampingan manajemen, perbaikan sistem 

pengelolaan perusahaan dan perbaikan sumber daya manusia. Bagi perusahaan 

terbuka (go public) strategi restrukturisasi adalah suatu proses yang dilakukan 

secara berkesinambungan. Dari berbagai rangkuman laporan tahunan perusahaan 

terbuka, umumnya menyatakan strategi restrukturisasi adalah upaya-upaya yang 

dilakukan perusahaan menuju perbaikan kinerja perusahaan. 

Lebih lanjut menurut Assauri (2013), strategi restrukturisasi mencakup 

kegiatan divestasi atas beberapa bisnis perusahaan dan mengembangkan lini bisnis 

yang lain, serta menyusun seluruh bisnis menjadi satu lini bisnis perusahaan. 

Umumnya kegiatan restrukturisasi menyangkut perubahan dalam; aset, modal dan 

manajemen. Terkait dengan restrukturisasi manajemen, mencakup perubahan 

dalam kompisisi pimpinan manajemen perusahaan atau tim puncak, struktur 

organisasi dan lini hubungan pelaporan. Di sisi lain, yang tidak kalah pentingnya 

demi keberhasilan proses restrukturisasi, harus memperoleh dukungan karyawan, 

di mana tingkat resistensi karyawan terhadap perubahan, diharapkan seminimal 

mungkin. 

Menurut Palmer (2009) terdapat beberapa tantangan dalam perubahan 

organisasi yaitu; penghematan biaya, penyesuaian budaya perusahaan, 

keseimbangan perubahan yang berkesinambungan, uji kelayakan, retensi 

karyawan, perencanaan kontigensi, struktur kekuatan dan komunikasi. Lebih 

lanjut Mathis (2006) menyampaikan kinerja individu karyawan merupakan faktor 

utama yang menentukan keberhasilan organisasi. 

Setiap restrukturisasi atau proses perbaikan yang dilakukan oleh perusahaan 

tentunya akan membawa kepada perubahan baik secara organisasi pada umumnya 

dan individu karyawan pada khususnya. Situasi dan kondisi saat pelaksanaan 

strategi restrukturisasi akan berdampak kepada kondisi psikis karyawan, di mana 

terdapat kondisi yang menimbulkan ketidak pastian akan kelangsungan pekerjaan 

dan berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja. Menurut Handoko (1994), 

kondisi tersebut dikategorikan sebagai stress yaitu kondisi ketegangan yang 

mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang dan dapat 

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan, di mana 

variabel penyebabnya disebut stressor dengan dua kategori on the job dan off the 

job. Dari penelitian Ashford (1989) menyampaikan adanya persepsi karyawan, 

bahwa setiap perubahan organisasi akan mengancam eksistensi karyawan di 

organisasi perusahaan dengan adanya indikasi pemutusan hubungan kerja, di 

mana persepsi tersebut disebut sebagai kondisi insecure.   
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Penelitian mengenai perubahan organisasi akan dilaksanakan pada salah 

satu perusahaan swasta nasional PT Agricon yang memiliki fokus bisnis pada 

bidang agro industri. PT. Agricon merupakan perusahaan swasta nasional yang 

telah berdiri sejak tahun 1969, mengawali kiprah bisnis sebagai perusahaan 

distributor produk pestisida untuk wilayah Indonesia. Pada tahun 1995 terjadi fase 

perubahan, saat PT. Agricon mendirikan pabrik pengolahan dan pengemasan 

pestisida, serta bertransformasi dari perusahaan distributor menjadi perusahaan 

manufaktur pestisida. Di tahun yang sama PT Agricon juga mengembangkan 

usahanya dengan membeli lisensi Terminix dan memulai kiprah bisnisnya dalam 

jasa pengendalian hama. Selanjutnya PT Agricon membuka peluang bisnis green 

house dan micro irrigation system, manufaktur pembuatan keset dari serabut buah 

kelapa, benih jagung, peternakan sapi dan masih ada beberapa peluang bisnis 

lainnya terkait dengan bidang agro industri (Agricon 2016). 

Pada awal tahun 2016, PT Agricon menetapkan visi “meningkatkan kualitas 

hidup melalui mata rantai agribisnis yang sukses” dan misi “unggul dalam segala 

aktivitas yang kita pilih dengan meningkatkan efisiensi, efektifitas dan  

pengetahuan”. Dalam rangka mencapai sasaran visi dan misi, maka PT Agricon 

pada awal tahun 2016 kembali bertransformasi dari perusahaan manufaktur dan 

distributor pestisida, menjadi perusahaan operation holding dengan fungsi utama 

menyediakan dukungan operasional bagi perusahaan-perusahaan yang berada 

dalam naungan PT Agricon. Saat ini sebagai operation holding PT Agricon 

menangani 7 (tujuh) unit perusahaan dengan beragam jenis usaha mulai dari; 

manufaktur pestisida, distributor pestisida, jasa pengendalian hama, jasa 

konstruksi green house, manufaktur hasil serat kelapa, manufaktur benih jagung, 

dan distributor benih jagung (Agricon 2016).  

Harapan manajemen perusahaan, dengan transformasi PT Agricon menjadi 

operation holding akan mendorong karyawan yang selama ini hanya mendukung 

operasional satu unit perusahaan menjadi fungsi yang akan mendukung 

operasional dari seluruh perusahaan. Tujuan dari strategi ini adalah untuk 

mencapai kondisi yang efisien dan efektif, di mana pada anak perusahaan tidak 

perlu adanya fungsi pendukung, sehingga bagi anak perusahaan bisa lebih fokus 

pada operasional dalam penjualan dan sebagai operation holding yang 

melaksanakan fungsi pendukung kelancaran operasional. Lebih lanjut, beban 

biaya pada anak perusahaan adalah beban biaya langsung terhadap penjualan dan 

tidak ada beban biaya tidak langsung sebagai pendukung operasional.  

Salah satu bentuk restrukturisasi pada organisasi perusahaan adalah dengan 

mengubah struktur organisasi dari bentuk tradisional menjadi struktur matriks 

organisasi. Wheelen (2012) menyampaikan struktur matriks dibentuk apabila 

suatu fungsi ditempatkan dalam organisasi yang sama. Situasi dan kondisi inilah 

yang terjadi pada perubahan organisasi di PT Agricon, dengan melakukan 

konsolidasi fungsi pendukung operasional yang selama ini tersebar pada masing-

masing unit bisnis, untuk selanjutnya fungsi beserta karyawan di mutasi ke 

organisasi PT Agricon, sehingga struktur organisasi PT Agricon mengalami 

perubahan dari struktur organisasi tradisional menjadi struktur organisasi matriks. 

Perubahan ini mendorong karyawan untuk mempelajari proses bisnis dari anak 

perusahaan yang baru terbentuk dan berbeda dengan proses bisnis yang selama ini 

mereka kenal sebelumnya.  
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Lebih lanjut dari sudut pandang ruang lingkup pekerjaan, karyawan PT 

Agricon mendapatkan perluasan pekerjaan (job enlargement) dan pengayaan 

pekerjaan (job enrichment), menurut Luthans (2011) perluasan dan pengayaan 

pekerjaan merupakan peningkatan jumlah tugas karyawan dan perluasan ruang 

lingkup pekerjaan dari rangkaian peningkatan jumlah tugas yang diwujudkan 

dalam desain pekerjaan pada posisi jabatan karyawan. Rangkaian peningkatan 

tugas ini, berakibat terhadap meningkatnya tuntutan pekerjaan bagi karyawan. 

Menurut penelitian Batt dalam tulisan Amstrong (2014), diketahui perluasan 

dan pengayaan pekerjaan dalam bentuk pengaturan diri sendiri (self-managed) 

meningkatkan produktivitas karyawan 9,2% dibandingkan dengan cara 

tradisional. 

Lebih lanjut Luthans (2011) juga menyampaikan saat perusahaan hanya 

memperhatikan aspek peningkatan keuntungan serta memandang beban gaji 

karyawan hanya sebagai beban biaya dan bukan aset, maka sebagian besar 

karyawan dapat menyimpulkan perusahaan tidak menghargai mereka dan 

berakibat karyawan tidak lagi memilki komitmen terhadap perusahaan dan 

keterikatan terhadap perusahaan atau pekerjaan.  

Penelitian ini menguji pengaruh perubahan organisasi terhadap keterikatan 

karyawan di PT Agricon yang mengubah fungsi utama perusahaan sebagai 

operation holding serta perubahan struktur organisasi menjadi struktur matriks 

yang secara langsung membawa dampak terhadap perluasan tugas dan tanggung 

jawab karyawan. Hipotesa awal dari penelitian ini adalah perubahan organisasi 

akan memberikan pengaruh terhadap tingkat keterikatan karyawan di PT Agricon. 

 

 

Perumusan Masalah 

Sebelum tahun 2016, anak-anak perusahaan PT Agricon memiliki 

departemen pendukung organisasi independen dengan tugas dan tanggung jawab 

secara terbatas untuk mendukung operasional anak perusahaan masing-masing. 

Dengan indepedensi anak perusahaan saat itu, mereka dapat menerbitkan berbagai 

kebijakan terkait kebutuhan anak perusahaan tanpa memperhatikan situasi dan 

kondisi perusahaan lainnya dalam lingkungan grup Agricon. Seperti misalnya, 

kebijakan mengenai pengupahan dan remunerasi, ada anak perusahaan yang 

memberlakukan kebijakan pajak penghasilan karyawan ditanggung oleh 

perusahaan sementara anak perusahaan lainnya memberlakukan pajak penghasilan 

karyawan sepenuhnya ditanggung oleh karyawan, kebijakan jaminan kesehatan 

yang berbeda satu dengan lain perusahaan dan struktur upah bagi karyawan anak 

perusahaan yang mempengaruhi penerimaan remunerasi penghasilan karyawan. 

Menjelang proses perubahan organisasi PT Agricon menjadi operation 

holding, pihak manajemen merilis informasi ini kepada karyawan dengan 

menyampaikan informasi penting terkait perubahan organisasi tidak akan 

membawa dampak terhadap pengurangan masa kerja dan penghasilan karyawan, 

khususnya bagi karyawan yang mengalami mutasi perpindahan antar perusahaan. 

Keputusan ini diperkuat dengan penerbitan kesepakatan tertulis antara perusahaan 

dan karyawan sebagai dasar hukum atas status kepegawaian karyawan. 

Berdasarkan proses yang terjadi, seluruh karyawan menerima keputusan 
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perusahaan dan proses perpindahan karyawan antar perusahaan berjalan dengan 

baik. 

Kesepakatan antara perusahaan dan karyawan dalam penetapan status masa 

kerja dan penghasilan karyawan yang tetap dan tidak mengalami perubahan meski 

karyawan mendapat mutasi antar perusahaan, merupakan produk keputusan yang 

transparan dari perusahaan dengan tidak mengurangi hak karyawan. Selain itu 

perusahaan menganggap karyawan sebagai aset strategis untuk menjaga 

perusahaan agar tetap kompetitif dalam jangka waktu panjang, namun secara 

karakteristik sukar ditiru (Becker 2009). Transparansi merupakan salah satu 

bentuk komunikasi yang terbuka dari perusahaan terhadap karyawan. Menurut 

Pernica (2011) komunikasi terbuka memegang peranan penting dalam 

membangun dan mempertahankan kepercayaan karyawan terhadap perubahan 

organisasi.  

Beragamnya kebijakan terkait kepegawaian oleh masing-masing 

perusahaan, secara langsung membawa dampak terhadap implementasi perubahan 

organisasi. Sebagaimana penyampaian dalam latar belakang, salah satu aspek 

dalam perubahan organisasi terkait dengan penggabungan fungsi pendukung 

organisasi ke dalam organisasi PT Agricon yang dibentuk sebagai operation 

holding. Bergabungnya individu karyawan dari berbagai perusahaan dengan 

membawa hak kepegawaian yang timbul dari kebijakan kepegawaian sebelumnya 

oleh anak perusahaan, menimbulkan disparitas atau perbedaan penerimaan hak 

karyawan khususnya terkait dengan penghasilan dan kenikmatan yang selama ini 

mereka dapatkan di perusahaan sebelumnya.   

Penambahan beban kerja yang dihadapi oleh karyawan PT Agricon pada 

tahun 2016, merupakan penggabungan beberapa pekerjaan yang selama ini 

terpisah berdasarkan jenis perusahaan menjadi satu pekerjaan yang dilaksanakan 

oleh karyawan untuk peningkatan satu fungsi pekerjaan yang sama (Amstrong 

2014). Berdasarkan penelitian Birdi (2008) pemberdayaan pekerjaan (job 

enrichment) memberikan peningkatan nilai tambah karyawan sebesar 7% serta 

pelatihan ekstensif eksternal sebesar 6%, namun pemberdayaan pekerjaan tidak 

memberikan dampak yang signifikan terhadap kerja sama karyawan.   

Dampak dari perubahan organisasi, karyawan yang tetap bertahan dalam 

perusahaan akan mengalami berbagai kondisi antara lain; penambahan beban 

kerja, kehilangan rekan kerja, ketidak pastian yang berkesinambungan dan ketidak 

amanan kerja (job insecurity) (Lines et al. 2005). Terkait dengan situasi dan 

kondisi yang dihadapi oleh karyawan PT Agricon, mereka mengalami 

penambahan beban pekerjaan dan kehilangan rekan kerja dari perusahaan 

sebelumnya. Namun demikian untuk kondisi ketidak pastian dan keamanan atas 

pekerjaan, sudah diantisipasi dengan kesepakatan yang diterbitkan oleh 

perusahaan. 

Lebih lanjut, terkait dengan penambahan beban pekerjaan melalui 

pemberdayaan pekerjaan memberikan nilai tambah karyawan yang berguna bagi 

perusahaan, namun demikian menjadi hal yang menarik untuk diteliti dampak dari 

penambahan beban karyawan dari sisi karyawan itu sendiri. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini akan menguji persepsi karyawan terhadap penambahan beban kerja 

yang akan diteliti melalui variabel tuntutan pekerjaan (job demand). Selanjutnya 

terkait dengan situasi dan kondisi lingkungan pekerjaan akan diteliti melalui 
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variabel sumber pekerjaan (job resources) dan sumber personal (personal 

resources). 

Sejauh ini PT Agricon belum pernah melakukan pengukuran terhadap 

tingkat keterikatan karyawan sehingga penelitian ini juga akan menguji tingkat 

keterikatan karyawan PT Agricon. Menurut Harter (2002) faktor keterikatan 

karyawan dapat berdampak terhadap hasil bisnis, mengingat dengan kepuasan 

kerja karyawan yang bahagia akan meningkatkan performanya sehingga secara 

tidak langsung akan meningkatkan hasil dari bisnis perusahaan. Hal ini juga 

didukung oleh Robinson (2004) yang menyampaikan dampak keterikatan 

karyawan dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap bisnis dan bekerja 

dengan koleganya untuk meningkatkan performa. 

Terkait dengan perubahan organisasi yang memberikan dampak terhadap 

penambahan beban pekerjaan karyawan akan menjadi topik utama dalam 

pengujian penelitian ini. Sehingga perubahan organisasi PT Agricon, menjadi 

topik yang menarik untuk dijadikan objek penelitian, dengan menguji berbagai 

variabel dalam persepsi perubahan organisasi. Berangkat dari inventarisasi 

masalah pada orgasnisasi, maka penelitian akan menguji persepsi karyawan 

terhadap perubahan organisasi, kepercayaan karyawan terhadap manajemen dan 

persepsi dukungan organisasi atau perusahaan.  

Selanjutnya pengujian akan dilanjutkan dengan melakukan pengukuran 

terhadap pengaruh individu karyawan dari sisi pekerjaan itu dengan melakukan 

pengukuran terhadap variabel tuntutan pekerjaan, sumber pekerjaan dan sumber 

personal.  

Pengujian terhadap beberapa variabel sebagaimana tersebut di atas, untuk 

mencari hubungan dan pengaruh perubahan organisasi atau restrukturisasi 

terhadap keterikatan (engagement) karyawan, pada organisasi atau perusahaan. 

Maka dalam penelitian ini akan memunculkan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Variabel dan indikator apa saja yang menjadi kunci penggerak (key 

drivers) dalam variabel perubahan organisasi serta mempengaruhi 

keterikatan karyawan pada pekerjaan? 

2. Bagaimana pengaruh perubahan organisasi terhadap tingkat keterikatan 

karyawan dari persepsi karyawan? 

3. Apa implikasi manajerial terkait strategi sumber daya manusia perusahaan, 

dalam kaitan dengan tingkat keterikatan karyawan pada pekerjaan? 

 

 

Tujuan Penelitian 

1. Menguji hubungan dan pengaruh setiap indikator dalam variabel persepsi 

perubahan organisasi, kepercayaan karyawan dan persepsi dukungan 

organisasi terhadap keterikatan karyawan pada pekerjaan dengan variabel 

tuntutan pekerjaan, sumber pekerjaan dan sumber personal sebagai variabel 

perantara. 

2. Menguraikan hasil uji hubungan dan pengaruh perubahan organisasi terhadap 

tingkat keterikatan karyawan dalam bentuk implikasi manajerial sebagai 

masukan bagi organisasi.  
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Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi 

peningkatan keterikatan karyawan pada pekerjaan (work  engagement) sebagai 

bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia (MSDM).  

2. Bagi penulis, penelitian ini memberikan manfaat tambahan pengetahuan 

dalam penerapan ilmu manajemen strategi selama menempuh masa 

pendidikan di Sekolah Bisnis IPB (SB IPB) 

3. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dan menambah ilmu 

pengetahuan di bidang ilmu manajemen strategi. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

1. Ruang lingkup penelitian dilakukan terhadap karyawan PT Agricon dengan 

menggunakan metoda pemilihan dengan sengaja (purposive sampling), di 

mana pemilihan responden mempertimbangkan proporsi jenis kelamin, posisi, 

jabatan dan masa kerja karyawan. 

2. Batasan penelitian pengujian  persepsi responden yang terpilih atas pengaruh 

perubahan organisasi terhadap tingkat keterikatan responden terhadap 

pekerjaan. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Perubahan organisasi 

Assauri (2013) menyampaikan korporasi adalah organisasi perusahaan yang 

telah berdiri dan beroperasi menjalankan aktivitas kepengusahaan dalam satu atau 

beberapa bidang bisnis, sehingga korporasi akan terus berupaya mengembangkan 

bisnis atau beberapa bisnis melalui strategi korporasi. Strategi korporasi adalah 

strategi untuk mengarahkan perusahaan masuk atau keluar dari bisnis, 

meningkatkan nilai, memberikan panduan untuk mengatur portofolio bisnis dan 

penciptaan nilai melalui diversifikasi, hal ini dilakukan dengan penyesuaian tiga 

kategori utama yaitu; stabilisasi, pertumbuhan dan penyehatan. 

Strategi korporasi menekankan pada 3 (tiga) masalah utama yang umum 

dihadapi setiap perusahaan pada umumnya yaitu; 

1. Strategi pengarahan, menekankan pada arah orientasi perusahaan pada 

pertumbuhan atau stabilisasi atau penciutan (retrenchment) 

2. Analisa portofolio, menekankan pada kajian strategik pada industri atau 

pasar yang tepat, di mana perusahaan bersaing melalui lini produk dan 

unit bisnisnya. 

3. Strategi pengasuhan (parenting), menekankan bagaimana strategi 

mengkoordinasikan aktivitas perusahaan. 

Terkait dengan strategi pertumbuhan, perusahaan korporasi dapat tumbuh 

dan berkembang secara internal dengan pengembangan perusahaan dari dalam dan 

juga secara eksternal, melalui merger, akuisisi atau aliansi strategis. Alternatif 

bagi perusahaan dalam pengembangan pertumbuhan melalui; investasi dalam 
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