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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini, kemajuan di bidang industri semakin berkembang. 

Oleh karena itu, maka semakin banyak pula persaingan yang ditandai 

dengan kompetisi yang semakin ketat. Agar tetap maju dan berkembang, 

setiap perusahaan harus bekerja keras menjaga eksistensinya. Setiap 

perusahaan harus memiliki keunggulan tidak hanya dari sisi produk 

inovatif yang diciptakan, namun juga pengelolaan sumber daya manusia 

(SDM) yang berkualitas seperti membangun kerjasama tim yang baik.  

Manajemen SDM mempunyai peranan besar dalam memenuhi 

kelancaran di bidang organisasi. Organisasi membutuhkan SDM untuk 

mengembangkan usahanya. Pengelolaan SDM ini dipengaruhi oleh 

banyak hal, selain kualitas SDM, sistem dalam organisasi, prosedur 

kerja, keterlibatan atau partisipasi merupakan salah satu faktor yang 

menyumbangkan pengaruh bagi efektivitas organisasi (Robbins dalam 

Nazili, 2012, h. 2). 

Suatu bentuk usaha tanpa manusia tidaklah mungkin dan tidak 

dapat dibayangkan. Sederhana ataupun kompleknya usaha, manusialah 

yang menjadi pusatnya. Segala bentuk usaha akhirnya dapat disimpulkan 

sebagai suatu gerak dari manusia, oleh manusia, dan untuk manusia 

(dalam Anorogo dan Widiyanti, 1993, h. 1). 

Penggunaan teknologi sangat memengaruhi kinerja perusahaan. 

Semua perusahaan cenderung berlomba-lomba menggunakan teknologi 
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yang paling mutakhir, tidak hanya untuk mempercepat proses produksi 

dan meningkatkan kualitasnya, akan tetapi juga dalam rangka 

memenangkan persaingan, namun harus disadari bahwa kemajuan 

teknologi tersebut dapat dimanfaatkan hanya bila didukung oleh SDM 

berkualitas yang mampu mengoperasikannya secara optimal (Gibson, 

IvanChevich, dan Donelly dalam Simanjutak, 2005, h. 7). 

Organisasi yang sukses memerlukan karyawan yang akan 

melakukan lebih dari tugas wajib mereka. Dalam dunia kerja di zaman 

seperti saat ini, di mana tugas semakin sering dikerjakan dalam tim dan 

fleksibilitas sangatlah penting, organisasi membutuhkan karyawan yang 

ingin menunjukkan perilaku ‘kewargaan yang baik’, seperti membantu 

individu lain dalam kelompok, mengajukan diri untuk melakukan 

pekerjaan ekstra, menghindari konflik yang tidak perlu, menghormati 

peraturan dan prosedur, serta dengan besar hati menoleransi kerugian dan 

gangguan terkait pekerjaan yang kadang terjadi (dalam Robbins & 

Judge, 2008, h. 40). 

Organisasi menginginkan dan memerlukan karyawan yang 

bersedia melakukan tugas yang tidak tercantum dalam deskripsi 

pekerjaan (job description) mereka. Fakta menunjukkan bahwa 

organisasi yang memiliki karyawan seperti itu, maka akan memiliki 

kinerja yang lebih baik daripada organisasi lain. Organisasi tidak hanya 

menuntut perilaku in-role, tetapi juga perilaku extra-role. Perilaku inilah 

yang disebut Organizational Citizenship Behavior (OCB) (dalam 

Robbins & Judge, 2008, h. 40). 
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OCB memiliki lima aspek, yaitu: conscientiousness, altruism, 

civic virtue, sportmanship, courtesy, sedangkan faktor-faktor yang 

memengaruhi OCB, antara lain: budaya dan iklim organisasi, 

kepribadian dan suasana hati (mood), persepsi terhadap dukungan 

organisasional, persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan, 

masa kerja, dan jenis kelamin (Organ dalam Novliadi, 2007, h. 10-12). 

Salah satu faktor yang memengaruhi OCB yaitu iklim organisasi. 

Perilaku karyawan ditentukan oleh kepribadian orang tersebut dan 

lingkungan organisasi. Ada organisasi dengan iklim positif, dimana 

karyawan bekerja dengan senang hati dan ada organisasi yang tidak. 

Iklim menentukan apakah orang berpartisipasi dengan senang hati dan 

efektif. Iklim yang baik akan menguntungkan realisasi tujuan-tujuan 

organisasi. Jika iklim baik, maka karyawan akan menjalankan pekerjaan 

yang lebih berkualitas (dalam Hendriks, 2002, h. 48). 

Iklim sebagai keseluruhan prosedur dan tata cara pergaulan yang 

khas bagi organisasi. Iklim organisasi adalah kualitas lingkungan internal 

organisasi yang dialami dan dirasakan oleh seluruh anggota organisasi 

yang memengaruhi perilaku mereka dan dijelaskan dalam bentuk satu set 

karakteristik atau atribut organisasi (Tagiuri dalam Sobirin, 2007, h. 

144). Iklim organisasi memiliki sembilan aspek, yaitu: struktur, tanggung 

jawab, penghargaan, risiko, kehangatan, dukungan, standar, konflik, dan, 

identitas (Litwin dan Stringer dalam Yoo, Huang, dan Lee, 2012, h. 364). 

Iklim dikatakan bagus, jika suatu organisasi memiliki 

kecenderungan: Adanya sportivitas dalam komunikasi atasan dan 

bawahan; Kualitas personal dan keakuratan dalam komunikasi dari 
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atasan kepada bawahan; Adanya keterbukaan dalam hubungan atasan 

dan bawahan; Adanya peluang bagi bawahan untuk menyampaikan 

aspirasi atau saran-saran kepada atasan; dan Adanya jaminan yang 

bersifat relatif, menyangkut informasi dari bawahan serta rekan kerja 

(Ruben dalam Pawito, 2007, h. 12-13). 

Karyawan merasa bahwa iklim yang menguntungkan adalah 

ketika mereka melakukan sesuatu yang bermanfaat yang memberikan 

rasa nilai pribadi. Mereka sering ingin menantang pekerjaan yang 

memuaskan secara intrinsik. Mereka ingin didengarkan dan diperlakukan 

seolah-olah mereka memiliki nilai sebagai individu. Mereka ingin 

merasa bahwa organisasi benar-benar peduli tentang kebutuhan dan 

masalah-masalah mereka (dalam Davis, 1981, h. 105). 

Kinerja karyawan dapat meningkat jika iklim dan suasana kerja 

kondusif. Selain itu, adanya pembagian kerja yang jelas, tersedianya 

buku-buku pedoman kerja, adanya bimbingan dan petunjuk bagi 

karyawan yang menghadapi kesulitan dalam melakukan tugasnya, 

memberi kesempatan bagi karyawan untuk memperkaya atau 

memperdalam pengalaman kerjanya, serta menumbuhkan dan 

mengembangkan motivasi dan semangat kerja karyawan (dalam 

Simanjutak, 2005, h. 87-88). 

Iklim organisasi merupakan salah satu faktor yang akan 

memengaruhi OCB. Setiap karyawan pasti memiliki persepsinya masing-

masing terhadap iklim dalam lingkungan organisasinya, sehingga ada 

karyawan yang merasa puas dengan iklim organisasinya, begitupula 

sebaliknya. Iklim organisasi akan berdampak positif jika iklim organisasi 
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memenuhi perasaan dan kebutuhan karyawan. Iklim ditentukan seberapa 

baik anggota diarahkan, dibangun, dan dihargai oleh organisasi sehingga 

membentuk pola perilaku positif, antara lain OCB. 

Hal di atas didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Aisyia (2009) yang menunjukkan adanya hubungan yang signifikan 

antara iklim organisasi dengan OCB. Hal ini berarti semakin tinggi nilai 

iklim organisasi, maka semakin tinggi OCB karyawan, begitupula 

sebaliknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 

Aisyia adalah subjek yang diteliti oleh Aisyia yaitu seluruh guru dan 

tenaga kependidikan di SDIT Al-Qalam Depok, sedangkan subjek dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan bagian produksi PT. Panji Graha. 

Selain itu, perbedaan juga teletak pada aspek skala OCB yang digunakan 

oleh Aisyia merupakan lima aspek menurut Organ dkk., yaitu altruism, 

courtesy, conscientiousness, sportmanship, dan civic virtue, sedangkan 

dalam penelitian ini menggunakan tujuh aspek skala OCB menurut 

Podsakoff dkk., yaitu perilaku membantu, sportivitas, loyalitas terhadap 

organisasi, kepatuhan terhadap organisasi, inisiatif individu, civic virtue, 

dan pengembangan diri. Pada aspek skala iklim organisasi yang 

digunakan oleh Aisyia merupakan delapan aspek menurut Koys dan 

DeCottis, yaitu autonomy, cohesion, trust, pressure, support, 

recognition, dan fairness, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan 

sembilan aspek menurut Litwin dan Stringer, yaitu struktur, tanggung 

jawab, penghargaan, risiko, kehangatan, dukungan, standar, konflik, dan 

identitas. 
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Pada suatu perusahaan pasti memiliki tuntutan pekerjaan untuk 

karyawannya, termasuk karyawan yang bekerja di pabrik, khususnya di 

bagian produksi. Setiap harinya, para karyawan diwajibkan untuk 

menghasilkan produk dengan jumlah yang banyak demi mencapai target 

produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, tak jarang 

pula para karyawan bagian produksi lembur untuk menyelesaikan 

kewajibannya. Oleh karena itu, semua perusahaan pasti menginginkan 

para karyawannya mengerjakan tugas ekstra secara sukarela tanpa 

mengharapkan adanya imbalan, terutama untuk membantu rekannya 

yang memiliki beban kerja yang berlebihan. Begitupula para karyawan 

bagian produksi pasti memiliki pandangannya masing-masing terhadap 

iklim organisasi tempat mereka bekerja, sehingga hal tersebut dapat 

memengaruhi para karyawan untuk bekerja melebihi prasyarat yang 

diberikan oleh perusahaan. 

Penelitian ini akan dilakukan di PT. Panji Graha. Perusahaan 

tersebut merupakan perusahan yang bergerak di bidang jasa percetakan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pada kepala HRD 

tanggal 03 Desember 2015, beberapa karyawan bagian produksi telah 

menunjukkan OCB, namun masih banyak karyawan bagian produksi 

yang belum pernah mengerjakan tugas di luar pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Karyawan juga kurang memiliki inisiatif untuk 

mengerjakan tugas mereka sendiri ataupun membantu rekan kerja. 

Mereka hanya akan mengerjakan tugas jika ada perintah dari atasan atau 

kepala bagian produksi. Contohnya, jika karyawan bagian packing 

sedang overload, atasan menyuruh para karyawan bagian produksi 
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lainnya yang pekerjaannya sedang low untuk membantu bagian packing, 

sehingga jika atasan tidak menyuruh, mereka kurang memiliki kesadaran 

untuk membantu rekan kerjanya. 

Beberapa karyawan juga tidak mau membantu orang lain yang 

membutuhkan, contohnya saja seperti yang dialami oleh peneliti. Ketika 

peneliti meminta untuk melakukan wawancara pada enam karyawan 

bagian produksi yang ditemui pada jam istirahat, mereka menolak untuk 

diwawancarai, bahkan beberapa dari mereka mengaku bahwa ia 

bukanlah karyawan PT. Panji Graha. Selain itu, berdasarkan wawancara 

dengan kepala HRD, ada juga beberapa karyawan yang mengeluh 

mengenai beban kerja yang terlalu berat terutama pada akhir bulan 

dikarenakan mereka harus mengejar target. Mereka mengeluh kepada 

kepala bagiannya, kemudian kepala bagian menjelaskan keluhan anak 

buahnya kepada kepala HRD, sehingga dari pihak HRD hanya 

memberikan penjelasan dan motivasi agar karyawan tersebut tidak 

banyak mengeluh. Kemudian, jika salah satu karyawan mengalami 

masalah, karyawan yang lain hanya memberikan saran atau pendapat 

saja, tanpa membantu secara langsung dalam pekerjaannya. Oleh karena 

itu, fenomena-fenomena yang terjadi menunjukkan bahwa OCB pada 

karyawan bagian produksi PT. Panji Graha tergolong rendah. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari kepala HRD PT. 

Panji Graha, pengawasan dan pengarahan pada karyawan bagian 

produksi dilakukan oleh kepala bagian produksi saja, sedangkan owner 

jarang memantau karyawan bagian produksi secara langsung, dan hal itu 

berdampak pada relasi yang terjalin antara owner dan karyawan bagian 
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produksi menjadi kurang dekat. Kepala HRD menjelaskan bahwa semua 

keputusan diambil oleh owner, jadi mau tidak mau seluruh karyawan 

harus terima, sehingga para karyawan hanya terima-terima saja dengan 

keputusan tersebut. Kemudian, kepala HRD juga menjelaskan bahwa 

setiap pekerjaan pasti diberikan target, namun dalam perusahaan ini 

targetnya bukanlah waktu, tetapi targetnya adalah banyaknya pesanan 

dari customer. Menurut pihak HRD, jika tidak ada target, para karyawan 

bekerja malas-malasan dan semaunya sendiri.  

Menurut kepala HRD, keakraban dan kepedulian karyawan 

bagian produksi PT. Panji Graha dengan rekan kerjanya masih minim. 

Misalnya jika ada karyawan baru yang magang di perusahaan tersebut, 

karyawan lama masih banyak yang bersikap tidak peduli, hal ini 

dikarenakan sikap karyawan baru terhadap karyawan lama yang merasa 

tidak membutuhkan bantuan maupun bimbingan selama mereka magang 

di sana. Menurut pihak HRD, karyawan yang baru itu justru kurang 

berkontribusi untuk perusahaan. Selain itu, peneliti juga mengamati 

bahwa pada waktu istirahat, para karyawan bagian produksi pergi untuk 

makan, sholat, dan berkumpul dengan kelompok/ gank mereka masing-

masing. 

Demi mendukung pengamatan dan analisa peneliti, peneliti 

melakukan wawancara dengan salah satu karyawan bagian produksi PT. 

Panji Graha pada tanggal 16 Desember 2015. Berdasarkan hasil 

wawancara, karyawan mengaku jika ia jarang membantu temannya 

dikarenakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya sendiri sudah 

banyak, sehingga jarang ada kesempatan untuk membantu rekan kerja 
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mereka. Ia juga mengatakan bahwa para karyawan hanya akan 

mengerjakan tugas jika diperintahkan oleh atasannya, sehingga kurang 

adanya inisiatif pada karyawan bagian produksi. Ia merasakan bahwa 

antarkaryawan bagian produksi masih kurang akrab dan kurang peduli 

satu sama lain. Ia juga merasa bahwa banyaknya peraturan yang harus 

ditaati oleh seluruh karyawan bagian produksi, seperti saat bekerja harus 

menggunakan seragam dan sepatu, serta harus datang tepat waktu.  

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilakukan, 

peneliti menemukan fenomena-fenomena yang terjadi berkaitan pula 

dengan iklim organisasi pada perusahaan tersebut, seperti masih 

minimnya keakraban dan kepedulian antarkaryawan bagian produksi, 

serta banyaknya peraturan yang harus ditaati. Hal tersebut juga berkaitan 

dengan persepsi masing-masing karyawan bagian produksi karena pada 

dasarnya, masing-masing individu memiliki pandangan yang berbeda 

mengenai suasana dan kondisi lingkungan organisasi yang dirasakan dan 

dialaminya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul pertanyaan dalam diri 

peneliti apakah OCB dipengaruhi oleh iklim organisasi, sehingga peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Organizational 

Citizenship Behavior Ditinjau dari Iklim Organisasi pada Karyawan 

Bagian Produksi PT. Panji Graha”. 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara 

empirik hubungan antara Iklim Organisasi dengan OCB pada karyawan 

bagian produksi PT. Panji Graha. 
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C. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Teoritis 

 Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi 

kemajuan dan perkembangan ilmu psikologi, khususnya Psikologi 

Industri dan Organisasi yang berkaitan dengan OCB dan Iklim 

Organisasi.  

2.  Manfaat Praktis  

 Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi atau acuan 

untuk meningkatkan OCB dalam kaitannya dengan iklim organisasi 

pada karyawan bagian produksi, sehingga dapat dijadikan sebagai 

bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan SDM oleh PT. 

Panji Graha.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 




