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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi memberikan tantangan baru bagi dunia 

bisnis.Dampak nyata bagi dunia perusahaan adalah persaingan kerja 

yang semakin ketat.Perusahaan perlu memiliki karyawan dan 

manajemen yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan.Sumber 

daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam perusahaan 

karena efektif dan suatu perusahaan sangat tergantung dengan kualitas 

dan kinerja sumber daya manusia yang ada pada perusahaan tersebut 

(Darmawati, Hidayati & Herlina, 2013, h.10). 

Sumber daya manusia tidak hanya membantu perusahaan dalam 

mencapai tujuannya tetapi juga menentukan yang sedang dicapai oleh 

perusahaan dengan sumber daya yang ada (Yuniar, Nurtjahjanti & 

Rusmawati 2011, h.11).Perusahaan memiliki tujuan yang berfungsi 

secara produktif jika manajemen sumber daya manusia pada perusahaan 

dapat mengatur, memanfaatkan, dan mengelola karyawan (Sari, 2016, 

h.1).Pengelolaan sumber daya manusia saat ini merupakan keharusan 

yang merupakan pilihan bagi perusahaan apabila ingin berkembang. 

Berdasarkan penjelasan di atas, karyawan adalah kunci 

keberhasilan dari perusahaan yang terlibat di dalamnya.Peranan dan 

perilaku karyawan penting untuk dikelola sehingga dapat mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Karyawan yang bekerja dalam perusahaan 
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untuk mencapai tujuan diperlukan usaha dari karyawan dengan kinerja 

individual sehingga dapat memengaruhi kinerja tim atau kelompok.  

Sumber daya manusia tidak lepas dari perilaku karyawan itu 

sendiri.Perilaku tambahan atau extra role yang dilakukan karyawan 

dalam perusahaan disebut dengan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). Organ mengatakan Organizational Citizenship Behavior 

digunakan untuk mengidentifikasi perilaku karyawan sehingga dapat 

disebut dengan “good organizational citizen” (dalam Cohen & Vigoda 

(2000), h.598). Good organizational citizen didefinisikan sebagai 

karyawan yang memberikan kontribusi terhadap perusahaan secara 

efektif yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaannya. Sebagai 

anggota perusahaan, individu diharapkan memiliki kemampuan menjaga 

dan meningkatkan interaksi dengan lingkungan kerja tanpa 

mengharapkan imbalan. Perilaku karyawan dapat dilihat oleh perusahaan 

sebagai anggota perusahaan dibanding sebagai individu. 

OCB dalam perusahaan merupakan perilaku positif individu 

dalam kesediaan dengan sadar dan sukarela dalam bekerja dan 

memberikan kontribusi pada perusahaan (Prihatsanti & Dewi, 2010, 

h.12). Perilaku yang dimaksud adalah bikan merupakan persyaratn yang 

dilakukan dalam pekerjaan tertentu, melainan pilihan secara individu 

untuk melakukannya. Perilaku OCB muncul dengan sendirinya dari 

perilaku karyawan tanpa ada paksaan dan diluar perilaku yang 

diharuskan in role. 

Perilaku in role yang dimaksud adalah bekerja sesuai dengan 

standar deskripsi pekerjaan (job description) atau sikap formal, namun 
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juga extra-role yaitu memberikan usaha dalam pekerjaannya lebih dari 

yang diharapkan oleh perusahaan (Soegandhi, Soetanto, & Setiawan, 

2013, h.1). Perilaku OCB memiliki keuntungan bagi pihak karyawan dan 

perusahaan, yaitu pada perusahaan dapat meningkatkan kontribusi positif 

pada tujuan perusahaan, dan bagi karyawan dapat meningkatan 

hubungan antar karyawan. Selain itu, terdapat ciri pada karyawan OCB 

meliputi perilaku seperti altruism, respect, berinisiatif membantu teman 

atau rekan kerja, tidak membuang waktu kerja dan mampu bekerja lebih 

baik tanpa diawasi pimpinan. 

Perilaku Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada 

karyawan dapat membantu memecahkan permasalahan karyawan lain 

yang diluar kewenangan dan tanggung jawab pekerjaannya. Menurut 

Organ (dalam Prihatsanti & Dewi 2010, h.13) faktor yang memengaruhi 

Organizational Citizenship Behavior(OCB) adalah kepuasan kerja, 

keterlibatan kerja, komitmen organisasi, kepribadian, keterlibatan kerja, 

keadilan organisasi, dan dukungan organisasi dimana terdapat hubungan 

atara OCB dengan karyawan percaya pada perusahaan menghargai dan 

peduli terhadap karyawan. Faktor yang menjadi variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah kepuasan kerja. 

Kepuasan kerja merupakan keadaan internal karyawan berupa 

perasaan dan sikap positif atas pekerjaan yang dilakukan.Greenberg dan 

Baron (dalam Tentama, 2015, h.3) mengatakan kepuasan kerja sebagai 

sikap positif atau negatif yang dimiliki karyawan terhadap pekerjaannya. 

Sikap yang dimiliki oleh karyawan dapat memengaruhi kepuasan mereka 

pada pekerjaan yang mereka lakukan. Locke (dalam Koesmono, 2005, 
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h.170) mengatakan kepuasaan kerja merupakan keadaan emosi senang 

atau emosi postif yang berasal dari pekerjaan atau pengalaman kerja. 

Kepuasan kerja yang tinggi membuat karyawan memiliki 

semangat kerja yang tinggi sehingga prestasi akan maksimal, begitu 

sebaliknya. Karyawan yang tidak memiliki semangat dalam bekerja akan 

berdampak bagi perusahaan (William & Setiawan, 2013 h. 2). Luthans  

menyebutkan kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan 

mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai 

penting(dalam Soegandhi, dkk., 2013, h.2). Kepuasan kerja pada 

karyawan yang tinggi memiliki dampak baik bagi perusahaan dan 

karyawan yang bekerja di dalamnya. Luthan mengatakan terdapat lima 

dimensi dalam mengukur kepuasan kerja pada karyawan yaitu; gaji, 

pekerjaan itu sendiri, promosi, pengawasan atasan, dan rekan kerja. 

Berdasarkan pendapat beberapa tokoh diatas, dapat diketahui 

bahwa kepuasan kerja karyawan berupa perasaan, keadaan emosi senang 

yang berhubungan pada pekerjaan, lingkungan, kerjasama antara 

pimpinan maupun karyawan lain. Kepuasan kerja berhubungan dengan 

perusahaan memiliki arti besar kecilnya perusahaan dapat mempengatuhi 

proses komunikasi, koordinasi, dan partisipasi karyawan sehingga dapat 

memengaruhi kepuasan kerja pada karyawan. 

Pekerja yang puas akan bertahan untuk bekerja di dalam 

perusahan dan cenderung terlibat dalam perilaku organisasi yang 

melampaui deskripsi pekerjaan. Pekerja yang tidak puas akan bersikap 

menentang dengan struktur kepemimpinan organisasi dan terlibat pada 
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perilaku yang merugikan organisasi, dan beberapa menjadi alasan utama 

karyawan keluar dari perusahaan mereka (Rahmi, 2014 h. 332). 

Kepuasan kerja mendorong munculnya OCB karena karyawan 

yang puas memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berbicara 

positif tentang perusahaan, membantu karyawan yang lain, dan 

melakukan kinerja yang melampaui pekerjaan mereka (Yuniar, dkk., 

2011, h.15). Gejala pada karyawan tersebut termasuk dalam ciri-ciri 

orang yang ketidakpuasan kerja menurut Robbins (dalam Wibowo, 2014, 

h.424) menunjukkan empat tanggapan yang berbeda yaitu, keluar (exit), 

mengeluarkan suara (voice), loyalitas (loyalty), mengabaikan (neglect). 

Peneliti akan melakukan penelitian dengan subjek dan 

karakteristik yang berbeda, yaitu pada karyawan Hotel Pandanaran 

Semarang, yang memiliki tim kerja yang berbeda dan dituntut untuk 

saling bekerjasama antar rekan kerja. Beberapa karyawan yang bekerja 

secara individual, kurang berpartisipasi dan tidak peduli dengan rekan 

kerja mereka yang membutuhkan pertolongan. Hal ini mengakibatkan 

OCB pada karyawan rendah. 

Menurut HRD Manager hotel, pada pagi harinya mereka 

mengadakan brifieng sebelum karyawan melakukan pekerjaan. Manager 

mengatakan jika karyawan yang sudah selesai mengerjakan pekerjaan 

mereka, dapat menolong atau melakukan pekerjaan yang dianggap 

positif oleh perusahaan. Selain itu, pihak manager tidak keberatan jika 

karyawan yang memiliki masalah pribadi atau sesama rekan kerja 

karyawan lainnya bisa bercerita dengan manager untuk dibantu mencari 

solusi bersama. 
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Peneliti melakukan survey menggunakan angket pada 10 

karyawan dan mendalami lagi tentang masalah pada karyawan. Hasil 

survey diketahui sebanyak 7 dari 10 karyawan merasa ketidakpuasan 

dalam bekerja. Sebagian besar, karyawan merasa tidak puas karena gaji 

yang diterima tidak sama dengan apa yang mereka kerjakan, karir mereka 

yang terhambat, dan kurangnya promosi yang dilakukan oleh 

perusahaan. Selain itu, 6 dari 10 karyawan merasa perilaku membantu 

rekan kerja menurun disebabkan ketidakpuasan mereka terhadap gaji, 

karir, dan promosi sehingga perilaku mereka untuk menolong rekan kerja 

menurun dan terkadang mereka kurang aktif berpartisipasi untuk 

mengeluarkan ide mereka. 

Hotel Pandanaran sudah berdiri tahun 2000 dan memiliki banyak 

pesaing dalam bidang perhotelan karena di lingkungan hotel terdapat 

lebih dari empat bangunan hotel. Jika karyawan yang bekerja memiliki 

kepuasan kerja rendah maka OCB pada karyawan rendah mengakibatkan 

karyawan tidak cocok dengan pekerjaan dan berakibat menurunnya kerja 

karyawan sehingga berdampak pada perusahaan karena karyawan yang 

tidak suka menolong dan kurang aktif berpartisipasi. Selain itu, dampak 

lainnya pada perusahaan adalah menurunnya keefektifan organisasi 

dengan meciptakan sumber daya manusia yang memiliki kekurang pada 

keterampilan, sikap peduli dan tolong menolong. 

Hubungan antara kepuasan kerja dengan Organizational 

Citizenship Behavior telah di temukan oleh beberapa penelitian. 

Soegandhi dkk., (2013) menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap Organizational Citizenship Behavior. Darmawati dkk., 
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(2013) menemukan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif 

terhadap Organizational Citizenship Behavior. Penelitian lainnya 

dilakukan oleh Rini, Rusdarti, & Suparjo (2013) menunjukkan kepuasan 

kerja berpengaruh postif terhadap organizational citizenship behavior, 

semakin tinggi kepuasan kerja maka semakin tinggi organizational 

citizenship behavior. Hal ini membuat peneliti ingin mengetahui lebih 

jauh hubungan antara kepuasan kerja dengan Organizational Citizenship 

Behavior pada subjek karyawan yang bekerja di Hotel Pandanaran 

Semarang. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka 

peneliti ingin mengetahui, apakah ada hubungan antara kepuasan kerja 

dengan Organizational Citizenship Behavior? Oleh karena itu dilakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan antara Kepuasan Kerja dengan 

Organizational Citizenship Behavior Pada Karyawan”. 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan 

antara Kepuasan Kerja dengan Organizational Citizenship Behavior. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian  ini diharapkan dapat memberikan  manfaat teoritis 

pada sumbangan ilmu psikologi khususnya Psikologi Industri dan 

Organisasi, dalam kaitannya dengan kepuasan kerja dengan 

organizational citizenship behavior. 

2. Manfaat Praktik 

Hasil penelitian ini akan mendapatkan informasi data tentang 

kepuasan kerja dan organizational citizenship behavior, sehingga 

dapat dijadikan masukan untuk pengembangan karyawan di 

perusahaan. 

 


