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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu industri yang berkembang di Indonesia adalah industri 

ritel. Ritel sendiri berasal dari bahasa Perancis yaitu "Retailer" yang 

berarti memotong menjadi kecil kecil (Risch, 1991). Bisnis ritel 

merupakan semua usaha yang secara langsung menggunakan 

kemampuan pemasarannya untuk memuaskan konsumen akhir melalui 

penjualan barang dan jasa sebagai inti dari distribusi (Gilbert, 2003). 

Indonesia sebagai salah satu Negara dengan jumlah penduduk terbesar 

di dunia menjadi lahan yang memiliki potensi tinggi bagi bisnis ritel. 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memperkirakan nilai 

penjualan ritel modern 2016 mencapai 200 triliun dan jika di 

kombinasikan dengan makanan serta minuman olahan maka secara 

keseluruhan total mecapai 1.630 trilliun (www.minimarketrak.com, 20 

Maret 2017).  

 Menurut data Aprindo pertumbuhan ritel 2016 akan ada di angka 

10%, pertumbuhan ini lebih baik dari 2015 yang hanya mencapai 8% 

dan diprediksi pada tahun 2017 bisa mencapai 12%.  Salah satu jenis 

usaha ritel memiliki prospek yang baik adalah adalah minimarket. Hal 

ini disebabkan karena adanya perbaikan kondisi ekonomi yang di 

proyeksikan mencapai 5,3%. Selain itu adanya peningkatan proporsi 

masyarakat produktif terhadap total populasi Indonesia dari sebesar 

56,5% pada 2010 menjadi sebesar 68,4% pada 2015 dan sebesar 76,1% 

pada 2020 (www.minimarketrak.com, 20 Maret 2017). 
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 Peluang yang ada harus ditangkap perusahaan dengan 

mengembangkan sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya 

manusia memiliki peran yang penting dalam kemajuan suatu 

perusahaan. Memilih karyawan yang berkompetensi dan juga menjaga 

motivasi kerja karyawan penting untuk memaksimalkan kinerja 

karyawan. Motivasi kerja karyawan menentukan sejauh mana karyawan 

mau memberikan kontribusinya kepada perusahaan. Oleh karena itu 

penting bagi perusahaan untuk menjaga kepuasan karyawan dalam 

bekerja. Karyawan yang puas akan memiliki motivasi kerja yang tinggi 

yang akan membuat karyawan menjadi produktif. Karyawan yang 

produktif akan menghasilkan berkontribusi yang positif bagi 

perusahaan baik dalam kegiatan rutinitas maupun inovasi yang hendak 

dikerjakan oleh perusahaan.  

Salah satu organisasi yang bergerak di bisnis ritel di Indonesia 

adalah PT Indomarco Prismatama. PT Indomarco Prismatama sendiri 

berdiri pada tahun 1988 dengan berkantor pusat di Jakarta Utara. Pada 

tahun 2016 jumlah toko yang dimilikitelah lebih dari 12300 toko 

dengan 27 Kantor Cabang, dengan jumlah karyawan yang sudah 

melebihi seratus ribu orang. Pada era digital, PT Indomarco Prismatama 

terus melakukan inovasi baik dari segi usahanya, sistem maupun 

manusia. PT Indomarco Prismatama sudah masuk ke bisnis online, e-

money, dan juga pembayaran virtual mulai dari listrik sampai ke tiket 

kereta ataupun pesawat.  

Selain itu untuk mengembangkan inovasi dari sisi manusia, maka 

PT Indomarco Prismatama menerapkan sistem Management 

Development Program (MDP). MDP sendiri merupakan sistem 

rekrutmen yang bertujuan untuk menciptakan pemimpin-pemimpin 

perusahaan dengan lebih cepat. Cara ini dipakai oleh perusahaan untuk 
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memilih, mengembangkan dan mengelola talent – talent yang dimiliki 

perusahaan. Selain itu MDP sendiri berfungsi untuk menjadi agen 

perubahan dalam perusahaan yaitu dengan memberikan ide-ide yang 

tertuang dalam projek pengembangan yang harus dikerjakan. 

Saat ini perusahaan sedang memiliki permasalahan, antara lain: 

penurunan jumlah projek yang harus dikerjakan. 

 

 

Gambar 1. Grafik Pemenuhan Target Proyek Pengembangan MDP 

 

 Data yang diambil secara periodik mulai tahun 2014 - 2016 

para karyawan MDP di atas menunjukkan adanya penurunan jumlah 

usulan projek mulai dari periode lima sampai ke tujuh walaupun ada 

peningkatan sedikit pada periode ke enam. Selain itu juga 

berdasarkan survey kepada 215 karyawan MDP didapati hasil 

sebagai berikut: 
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Gambar 2. Grafik Kesesuaian Proyek dengan Departemen dan 

Jabatan 

 

 

Gambar 3. Grafik Realisasi Implemetasi Proyek ke Pekerjaan 

 

Berdasarkan data survey yang dilakukan didapati bahwa sebagian 

besar projek yang dilaksanakan (67%) sesuai dengan kebutuhan 

departemen dan juga jabatan dari karyawan MDP tersebut. Namun data 

tersebut berbanding terbalik dengan data implementasi, yaitu hanya 

37% usulan yang dapat diimplementasikan dan 63% ditolak oleh 

perusahaan. Data-data yang diperoleh dari perusahaan menunjukkan 

adanya permasalahan penurunan inovasi organisasi. Menurunnya 
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inovasi organisasi berdampak pada penurunan jumlah laba perusahaan 

lebih dari 50% pada tahun 2016 dibandingkan dengan laba perusahaan 

pada tahun 2015. Kurangnya inovasi pada perusahaan membuat 

perusahaan terhimpit ketatnya persaingan dengan pelaku ritel online 

maupun ritel waralaba lainnya.  

Inovasi organisasi adalah perilaku yang menggabungkan 

pemikiran – pemikiran dan cara implementasinya dengan tujuan 

menghasilkan sesuatu yang baru baik berupa produk, jasa, proses 

bisnis, cara baru, kebijakan, dan lainnya demi kemajuan organisasi 

(Ancok, 2012). Kemampuan berinovasi menjadi sebuah faktor penting 

yang berkontribusi kepada kinerja organisasi. Inovasi sendiri 

merupakan kunci bagi perusahaan untuk berkembang dan berkompetisi 

dengan perusahaan lain (Ghoochkanloo & Eshlaghi, 2016). 

Tidd, Bessant dan Pavitt (dalam Frianto, 2015) menjabarkan 

bahwa kesuksesan sebuah organisasi ditentukan dengan melihat 

seberapa inovatif atau seberapa banyak inovasi yang dilakukan oleh 

organisasi tersebut. Lebih lanjut Tidd, Bessant dan Pavitt (dalam 

Friatno, 2015) menyatakan bahwa untuk membuat sebuah organisasi 

menjadi inovatif dibutuhkan empat perilaku utama yaitu:  

1. Inovasi yang didasarkan pada strategi 

2. Inovasi yang membuat hubungan efektif antara internal 

3. Inovasi yang membuat sebuah mekanisme yang 

memungkinkan perubahan 

4. Inovasi pada konteks organisasi 

Proses inovasi sendiri berguna bagi perusahaan karena merupakan 

alat untuk mengeksploitasi ide, menghasilkan sesuatu hal baru, alat 

perubahan dalam organisasi, untuk menjadikan organisasi lebih baik, 
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lebih cepat, lebih produktif, lebih efisien dan berkinerja lebih tinggi 

lagi. 

Perusahaan yang hendak menumbuhkan inovasi, pertama-tama 

perlu untuk memiliki semangat dan kemauan untuk berinovasi. Inovasi 

sendiri harus berlangsung secara terus menerus di dalam perusahaan 

sehingga menjadi sebuah pengembangan yang berkelanjutan (Siluk & 

Marques, 2012). Carlomagno dan Scherer (dalam Silva, Kovaleski, 

Gaia, Matos & Francisco, 2012) membagi dimensi inovasi organisasi 

menjadi delapan yaitu strategi, kepemimpinan, budaya, hubungan, 

struktur, manusia, proses dan pendanaan. Dimensi-dimensi tersebut 

mencakup bagaimana cara perusahaan melakukan perubahan sampai 

dengan kemauan sebuah perusahaan untuk berubah. Faktor – faktor 

yang mempengaruhi inovasi organisasi sendiri terdiri dari gaya 

kepemimpinan, budaya informasi, kepuasan kerja dan keamanan 

psikologis (Chao, & Tien, 2012; Chen, Gao, Zheng & Ran, 2015).  

Berdasarkan gejala yang ditemukan di perusahaan maka dilakukan 

wawancara kepada lima orang karyawan MDP untuk memperdalam 

analisa masalah. Hasil wawancara menyatakan bahwa semuanya 

merasakan kendala porsi antara beban kerja yang ada dengan tambahan 

projek pengembangan. Selain itu 60% menyatakan bahwa kurang aman 

dan nyaman berdiskusi ide-ide dengan atasannya sedangkan sisanya 

40% masih merasa aman dan nyaman berdiskusi dengan atasannya. 

Kendala tersebut membuat karyawan mencari topik yang semudah 

mungkin karena hanya ingin memenuhi tuntutan target jumlah projek. 

Pada akhirnya hal tersebut membuat karyawan merasa tidak puas 

dengan penilaian yang diberikan. Ketidakpuasan karyawan terhadap 

penilaian ditambah dengan ketidaknyaman karyawan dalam berdiskusi 

ide-ide membuat projek pengembangan akhirnya dikesampingkan yang 
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membuat terjadinya penurunan pencapaian target projek 

pengembangan. 

Kotler dan Keller (dalam Pianto dan Ikasari, 2014) 

mendefinisikan kepuasan sebagai perasaan senang yang timbul karena 

membandingkan kinerja produk terhadap ekspektasi. Kepuasan kerja 

sendiri bersifat individual karena setiap individu memiliki kepuasan 

yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang dimilikinya 

(Siregar, 2006). Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kebutuhan 

pada masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam 

bekerja dapat memenuhi kebutuhan individu tersebut, maka seseorang 

akan semakin puas, demikian pula sebaliknya.  

Kepuasan kerja pada dasarnya bersifat dinamis mengikuti situasi 

yang ada sehingga dapat menurun dan timbul pada waktu dan tempat 

yang berbeda. Adanya rasa puas dalam bekerja mendorong individu 

untuk mengeluarkan kinerja positif yang mempengaruhi tingkat 

produktivitas kerja dan memperlancar pencapaian tujuan organisasi. 

Adapun beberapa hal yang dapat diidentifikasikan dari adanya 

ketidakpuasan itu adalah ketidakhadiran di tempat kerja, malas, pura-

pura sakit, mangkir dari pekerjaan, peristiwa pemogokan, penggunaan 

waktu yang tidak efisien dan yang lebih parah lagi berhenti dari 

pekerjaannya (Siregar, 2006). 

Kepuasan sendiri memiliki berbagai macam bentuk, Spector 

(1994) membagi kepuasan kerja menjadi sembilan dimensi yaitu gaji, 

promosi, supervisi, tunjangan, penghargaan, aturan, rekan kerja, sifat 

pekerjaan dan komunikasi. Masing – masing dimensi akan menentukan 

sejauh mana seorang karyawan puas terhadap pekerjaan dan juga 

tempatnya bekerja. 
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Selain kepuasan kerja faktor lain yang menjadi kendala dalam 

perusahaan adalah keamanan psikologis. Keamanan psikologis 

merupakan rasa aman yang dialami sehingga seseorang mampu untuk 

menunjukkan diri dan bekeFrja tanpa takut konsekuensi negatif untuk 

citra diri, status, atau karier (Kahn, 1990). Orang akan merasa aman 

dalam bekerja apabila berada pada situasi dimana mereka tidak akan 

menderita karena pekerjaan mereka. Situasi yang aman sendiri 

merupakan situasi yang bisa diprediksi, konsisten, jelas, dan tidak 

menakutkan. Ketika situasi tidak jelas, tidak konsisten, tidak terprediksi 

atau menakutkan, maka pekerjaan akan menjadi sesuatu yang terlalu 

berbahaya dan tidak aman (Puspita, 2017). 

Keamanan psikologis sendiri dapat digunakan menjadi tolak ukur 

dari kontrak psikologis maupun kepercayaan seseorang terhadap sebuah 

perusahaan, dimana keamanan psikologis menjelaskan dinamika  

seseorang dalam mempersepsikan lingkungannya (Kahn, 1990). Secara 

umum, keamanan psikologis akan menjadi penghubung antara 

karakteristik organisasi dengan hasil dari masing-masing individu di 

dalamnya seperti sikap karyawan, motivasi dan kinerja (Edmondson, 

2003). 

Edmondson (2003) menjelaskan ada dua dimensi keamanan 

psikologis yaitu kondisi tidak mengancam dan tingkat kepercayaan. 

Masing – masing dimensi akan berkontribusi terhadap tinggi atau 

rendahnya keamanan psikologis yang ada dalam diri karyawan. Chen, 

Gao, Zheng & Ran (2015) menambahkan bahwa ciri – ciri adanya 

keamanan psikologis dalam sebuah perusahaan adalah (1) para 

karyawan dapat mengutarakan pendapatnya secara bebas, (2) para 

karyawan didorong dan diperbolehkan untuk bereksperimen atau 

mengambil resiko, (3) para karyawan percaya dan menghargai satu 
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dengan yang lain, (4) para karyawan memiliki pendapat dan keyakinan 

yang sama.  

Berdasarkan penelitian dari Ghoochkanloo & Eshlaghi (2016) 

kepuasan kerja memiliki dampak terhadap inovasi organisasi. Hal ini 

juga sejalan dengan penelitian Chao & Tien (2012) yang menyatakan 

adanya efek yang signifikan antara kepuasan kerja dengan inovasi 

organisasi. Lebih lanjut berdasarkan penelitian tersebut didapati 

kesimpulan bahwa semakin karyawan merasa puas dengan pekerjaan 

mereka maka semakin tinggi pula kemauan karyawan untuk 

memberikan usaha lebih bagi perusahaannya terutama pada proses 

inovasi perusahaan. 

Penelitan Edmondson (2002) menjelaskan hubungan antara 

keamanan psikologis dengan inovasi, keamanan psikologis berperan 

dalam mendukung aktivitas inovasi seperti mengambil keputusan, 

mengambil resiko dan kondisi tidak pasti maupun kegagalan yang harus 

dihadapi untuk mencapai sebuah perubahan. Namun penelitian Chen, 

Gao, Zheng & Ran (2015) menyatakan bahwa keamanan psikologis 

berhubungan negatif dengan inovasi organisasi, di mana semakin tinggi 

inovasi yang dilakukan oleh perusahaan akan menimbulkan kondisi 

tidak aman bagi para karyawannya. Oleh karena itu penting dilakukan 

analisa lebih lanjut tentang hubungan keamanan psikologis dan 

kepuasan kerja dengan inovasi organisasi, khususnya tentang 

bagaimana hubungan antara Kepuasan kerja dan Keamanan psikologis 

dengan Inovasi organisasi. 

Penelitian tentang hubungan kepuasan kerja dan keamanan 

psikologis terhadap inovasi organisasi penting untuk dilakukan karena 

inovasi organisasi pada perusahaan akan mempengaruhi 

keberlangsungan hidup perusahaan. Inovasi organisasi terbukti 
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memiliki pengaruh terhadap kinerja sebuah perusahaan yang menjadi 

faktor kunci keberlangsungan sebuah perusahaan (Armbruster, Bikfalvi, 

Kinkel & Lay, 2008). Oleh karena itu faktor-faktor yang mempengaruhi 

inovasi organisasi perlu untuk diteliti lebih lanjut dalam rangka 

meningkatkan daya saing perusahaan. Keunggulan dari penelitian ini 

sendiri adalah karena mengambil hubungan variabel yang masih jarang 

dilakukan yaitu keamanan psikologis dan inovasi organisasi. Selain itu 

juga menggabungkan variabel kepuasan kerja dan juga keamanan 

psikologis dengan inovasi organisasi yang belum pernah diteliti 

sebelumnya. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empirik ada 

tidaknya hubungan antara kepuasan kerja dan keamanan psikologis 

dengan inovasi organisasi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini bermanfaat khususnya dalam bidang Psikologi 

Industri dan Organisasi untuk mengembangkan pengetahuan di 

bidang inovasi organisasi, keamanan psikologis dan memberikan 

tambahan pengetahuan tentang kepuasan kerja karyawan.  

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini akan memberikan gambaran permasalahan yang 

terjadi dan memberikan data-data kepuasan, keamanan psikologis 

dan inovasi organisasi yang dapat digunakan untuk perkembangan 

sumber data manusia organisasi. 
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