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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Di tengah lingkungan bisnis yang sangat dinamis, para pimpinan 

perusahaan saat ini menghadapi sebuah paradoks. Tantangan yang dihadapi 

adalah mereka melakukan perubahan pada organisasi atau menempatkan 

organisasi mereka pada risiko kebangkrutan (Palmer, 2009). Apabila perusahaan 

ingin sukses dalam kompetisi pada lingkungan bisnisnya, perusahaan harus dapat 

fleksibel, adaptif, dan mampu untuk melakukan transformasi terus menerus 

(Jaramillo, et al., 2012). Pada kenyataannya, perubahan-perubahan yang 

dilakukan oleh perusahaan tidak dapat terlepas pula dari risiko yang mungkin 

timbul (Maurer, 2005). Diantara kisah sukses perusahaan yang melakukan 

perubahan ada pula beberapa kegagalan yang dialami perusahaan lain 

membutikan perubahan yang dilakukan oleh organisasi dapat merupakan hal yang 

berisiko buruk bagi perusahaan jika tidak dilakukan manajemen perubahan yang 

baik (Strebel, 1996). 

Manajemen perubahan perlu dikelola dengan baik untuk menghadapi 

risiko ini karena perusahaan selalu berhadapan dengan perubahan yang tiada akhir 

(Herschovitch dan Meyer, 2002). Armenakis dan Bedian’s (1999) dalam 

Jaramillo, et al. (2012) telah melakukan review pada beberapa penelitian yang 

menunjukkan hasil signifikan mengenai alasan beberapa perusahaan mengalami 

kegagalan dan keberhasilan dalam melakukan perubahan. Hasil review 
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menunjukkan bahwa keberhasilan tergantung pada “people factor” serta 

komitmen mereka dalam perubahan yang dilakukan perusahaan. Pada 

kenyataannya para penelitipun telah lama menemukan bahwa kontribusi resistensi 

karyawan pada kegagalan usaha perubahan perusahaan sangat besar (Petersen dan 

Cordery, 2003).  Hal ini mengkonfirmasi bahwa tantangan yang timbul ketika 

perusahaan berinisiatif melakukan perubahan adalah resistensi dari karyawan. 

Fenomena resistensi terhadap perubahan secara nyata banyak juga dialami oleh 

perusahaan di Indonesia. Pada penelitian ini akan mengambil responden di PT. 

United Waru Biscuit Manufactory yang secara berkala melakukan perubahan 

kebijakan strategis.       

PT. United Waru Biscuit Manufactory (PT. UWBM) adalah perusahaan 

manufaktur yang memproduksi aneka jenis biskuit. Perusahaan berdiri pada tahun 

1976 dan memiliki beberapa kantor perwakilan (cabang) di beberapa daerah yang 

fokus pada distribusi produk. Di tengah persaingan industri biskuit yang semakin 

ketat, perusahaan berada pada situasi yang mengharuskan untuk berubah jika 

ingin tetap exist. Perubahan-perubahan mulai dilakukan terutama dari sisi people 

development yang berusaha merubah perspective karyawan yang sebelumnya 

bekerja  pada comfort zone menjadi lebih efisien dan produktif. Adanya 

departemen pengelolaan sumber daya manusia, pada perusahaan bernama 

Corporate Human Resources Management (CHRM), menjadi agent of change 

pada perubahan yang dilakukan oleh perusahaan.  

Perubahan yang dilakukan oleh perusahaan dilakukan berdasarkan hasil 

analisis yang menghasilkan temuan internal maupun eksternal. Temuan internal 
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menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan karyawan selama tahun 2014 sangat 

memprihatinkan. Dari 61 orang karyawan staff, tingkat ketidakhadiran dan 

keterlambatan sangat tinggi, hampir pada seluruh departemen dalam perusahaan. 

Jika diakumulasi di tahun 2014 jumlah ketidakhadiran dengan alasan S (sakit), I 

(ijin), SD (sakit dengan surat keterangan dokter), dan A (tanpa alasan)  dapat di 

gambarkan sebagai grafik sebagai berikut: 

 

 

Gambar Grafik 1.1 

Kondisi Ketidakhadiran Karyawan PT. UWBM Tahun 2014 

 

Temuan adanya tekanan kondisi lingkungan eksternal seperti perubahan 

Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang melonjak cukup tinggi setiap tahun, 

contohnya di tahun 2014 ke tahun 2015 yang cukup signifikan sebesar 23,5%, 

menjadikan perusahaan semakin tertekan dan harus melakukan beragam cara 

efisiensi untuk mengurangi cost perusahaan. Sebagai perusahaan Penanaman 

Modal Asing (PMA), perusahaan harus taat asas berdasarkan regulasi pemerintah, 
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sehingga dalam setiap ada perubahan UMK perusahaan akan mengikuti perubahan 

tersebut. Berikut data kenaikan UMK Kabupaten Sidoarjo selama 5 tahun terakhir  

Tabel 1.1 

Kenaikan UMK Kabupaten Sidoarjo Th. 2010-2015 

Tahun  Upah Minimum 

Kabupaten (UMK) 

Kenaikan 

2010 Rp. 1.005.000 - 

2011 Rp. 1.107.000 10.1% 

2012 Rp. 1.252.000 13.1% 

2013 Rp. 1.720.000 37.4% 

2014 Rp. 2.190.000 27.3% 

2015 Rp. 2.705.000 23.5% 

 Sumber: Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Upah Minimum 

Kabupaten/Kota 

Adanya kenaikan UMK ini menjadi salah satu pemicu dari eksternal 

perusahaan untuk terus berbenah agar semakin efisien dan efektif dalam 

pengelolaan perusahaan. Dalam hal sumber daya manusia, besarnya kenaikan 

UMK akan mempengaruhi labor cost sehingga harus juga diimbangi dengan 

kenaikan produktivitas sumber daya manusianya. Jika merujuk pada kondisi 

ketidakhadiran karyawan seperti yang ada pada gambar grafik 1.1, dapat diartikan 

bahwa karyawan-karyawan pada perusahaan tidak produktif.    

Berdasarkan hasil analisis awal ini, membuat manajemen perusahaan 

merasa perlu melakukan beberapa perubahaan signifikan terutama mengenai 

kompensasi dan benefit yang diterima oleh karyawan. Perubahan atas kompensasi 
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dan benefit ini diharapkan dapat selaras dengan tingkat produktivitas karyawan. 

Perubahan yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya seperti pada tabel 1.2     

Tabel 1.2 

Perubahan Kebijakan PT. UWBM 

  

No. Jenis 

Perubahan 

Sebelum 

Perubahan 

Sesudah  

Perubahan  

Tanggal 

Diberlakukan 

1. Sistem 

penggajian 

Sistem 

penggajian tidak 

berdasarakan 

kehadiran. 

Ketidak hadiran 

tidak 

berpengaruh 

pada gaji 

Perubahan sistem 

pengupahan menjadi no 

work no pay. Seluruh 

ketidakhadiran akan 

berpengaruh terhadap 

gaji pokok, kecuali 

ketidakhadiran yang 

sesuai UU 

Ketenagakerjaan 

1 Januari 2015 

2. Insentif 

Produktivitas 

Tidak ada 

insentif 

produktifitas. 

Penerapan Insentif 

Produktivitas 

1 Januari 2015 

3. Antar jemput 

karyawan 

Ada lyn (antar 

jemput 

karyawan) 

Dihapus 1 Januari 2015 

4. Uang makan 

dan 

transportasi 

Ada uang makan 

+ uang 

transportasi 

Dihapus 1 Januari 2015 

5. Makan siang Ada makan siang 

bersama di 

kantin 

(prasmanan) 

Dihapus, perusahaan 

hanya menyediakan nasi 

putih 

1 Januari 2015 

6. Pengelolaan 

kesehatan 

Pengelolaan 

internal asuransi 

kesehatan, 

(system 

reimbursement)  

Seluruh karyawan 

didaftarkan ke BPJS 

Kesehatan. Pengelolalaan 

kesehatan internal 

perusahaan ditiadakan 

2 Maret 2015 

7. Outsourcing Pengelolaan 

karyawan 

seluruhnya oleh 

perusahaan 

Penggunaan jasa 

outsourcing untuk pos 

jabatan tertentu, seperti 

security, operator 

produksi, driver 

Februari 2014 

8. Teknologi Tidak 

menggunakan 

software khusus, 

lebih banyak 

manual  

Penggunaan program 

software yang 

mengintegrasikan sistem 

antar departemen seperti 

purchasing, marketing, 

production, payroll, 

finance dan accounting 

Berkala mulai 

tahun 2012 hingga 

2015 

Sumber: Dokumen internal perusahaan  
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Beberapa kebijakan baru yang muncul dan mulai diimplentasikan pada 

perusahaan menuai berbagai macam respon dari karyawan. Ada yang merespon 

positif, namun banyak pula yang merespon negatif atau bahkan apatis terhadap 

perubahan tersebut. Resistensi terhadap perubahan ini timbul merujuk pada hasil 

penelitian terdahulu pada responden perusahaan lain, seperti yang dilakukan 

Giangrero dan Peccei (2005), dimungkinkan karena sudut pandang mereka dalam 

memandang perubahan sebagai suatu ancaman atas kepentingan mereka di 

perusahaan. Peneliti lain percaya bahwa resistensi ini timbul karena mereka 

melihat perubahan sebagai sesuatu yang disruptive, intrustive dan juga 

mengancam kestabilan dan keberlangsungan pekerjaan mereka serta berpotensi 

menghilangkan sesuatu yang menguntungkan bagi mereka (Strebel, 1996; Weeks 

et al., 2004; Shum et al, 2008). 

Telah disinggung sebelumnya bahwa kesuksesan perubahan organisasi 

sangat tergantung pada orang-orang yang ada dalam organisasi. Agar perubahan 

dapat dikelola dengan baik, tantangan selanjutnya dari para pembuat kebijakan 

adalah untuk mencari dan mengelola faktor apa saja yang membuat karyawan 

melakukan resistensi terhadap perubahan. Penelitian yang dilakukan oleh 

Jaramillo, et al (2012) menemukan bahwa dengan adanya job autonomy dan self-

efficacy karyawan akan menurunkan resistensi mereka terhadap perubahan. 

Penelitian Jaramillo, et al (2012) menemukan bahwa semakin perusahaan 

memberikan kebebasan tentang cara karyawan untuk melakukan pekerjaan maka 

mereka akan menurunkan resistensi mereka terhadap perubahan dan sebaliknya 

jika perusahaan mengurangi kebebasan mereka akan lebih meningkatkan 
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resistensi terhadap perubahan. Fenomena yang ada di PT. UWBM pada saat 

survey awal adalah masing-masing pimpinan departemen sangat leluasa 

memberikan tugas kepada bawahannya. Bagi pimpinan perusahaan, yang 

terpenting adalah karyawan mereka mengerjakan tugas dan tanggung jawab 

masing-masing. Hal ini diduga menjadi awal kondisi ketidakhadiran yang tinggi 

dalam perusahaan.  Maka penelitian ini mencoba melihat pengaruh job autonomy 

tersebut pada karyawan ditengah perubahan kebijakan. 

Disisi lain, karyawan dengan self-efficacy yang tinggi akan lebih mudah 

untuk mengelola job stress (Bandura, 1997). Mereka optimis bahwa meskipun 

terjadi perubahan pada organisasi tidak akan berpengaruh terhadap kinerja mereka 

di masa yang akan datang.  

Berdasarkan paparan permasalahan yang sudah disebutkan diatas, 

penelitian ini akan menguji pengaruh job autonomy dan self-efficacy terhadap job 

performance dengan resistance to change sebagai variable intervening pada PT. 

UWBM.  

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan adalah: 

1. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara job autonomy terhadap 

resistance to change pada karyawan di PT. United Waru Biscuit 

Manufactory? 
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2. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara self-efficacy terhadap 

resistance to change pada karyawan di PT. United Waru Biscuit 

Manufactory? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara resistance to change terhadap 

job performance pada karyawan di PT. United Waru Biscuit Manufactory? 

4. Apakah terdapat pengaruh langsung signifikan antara job autonomy 

terhadap job performance pada karyawan di PT. United Waru Biscuit 

Manufactory?    

5. Apakah terdapat pengaruh langsung signifikan antara self-efficacy 

terhadap job performance pada karyawan di PT. United Waru Biscuit 

Manufactory?    

6. Apakah terdapat efek mediasi resistance to change pada pengaruh job 

autonomy terhadap job performance pada karyawan di PT. United Waru 

Biscuit Manufactory?  

7. Apakah terdapat efek mediasi resistance to change pada pengaruh self-

efficacy terhadap job performance pada karyawan di PT. United Waru 

Biscuit Manufactory? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh antara job autonomy terhadap resistance to 

change pada karyawan di PT. United Waru Biscuit Manufactory 

2. Untuk mengetahui pengaruh antara self-efficacy terhadap resistance to 

change pada karyawan di PT. United Waru Biscuit Manufactory 
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3. Untuk mengetahui pengaruh antara resistance to change terhadap job 

performance pada karyawan di PT. United Waru Biscuit Manufactory. 

4. Untuk mengetahui adanya pengaruh langsung antara job autonomy 

terhadap job performance pada karyawan di PT. United Waru Biscuit 

Manufactory.    

5. Untuk mengetahui adanya pengaruh langsung antara self-efficacy terhadap 

job performance pada karyawan di PT. United Waru Biscuit Manufactory.    

6. Untuk mengetahui adanya efek mediasi resistance to change pada 

hubungan job autonomy terhadap job performance pada karyawan di PT. 

United Waru Biscuit Manufactory.  

7. Untuk mengetahui adanya efek mediasi resistance to change pada 

hubungan self-efficacy terhadap job performance pada karyawan di PT. 

United Waru Biscuit Manufactory. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan, implikasi manajerial dari penelitian ini dapat 

memberikan informasi tentang pengelolaan karyawan terkait perubahan. 

Perusahaan yang berencana untuk melakukan perubahan dapat melihat 

faktor yang dapat membantu mengelola resistance to change. Kebijakan 

yang diprediksi dapat meminimalisasi resistensi terhadap perubahan yaitu 

melalui pemberian job autonomy oleh perusahaan atau dari sisi internal 
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individu yaitu self-efficacy dan pengaruh keduanya terhadap job 

performance.  

2. Bagi akademisi, penelitian ini dapat menambah referensi pada topik job 

autonomy, self-efficacy, resistance to change dan job performance. 

Penelitian mengenai resistance to change  masih sangat terbatas, sehingga 

peneltian ini diharapkan mampu memperkaya bahasan dan memberikan 

inspirasi kepada peneliti yang tertarik melakukan penelitian dengan topik 

yang sama.   
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