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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di jaman yang penuh persaingan ini, era globalisasi semakin 

berkembang pesat dan segala bidang pekerjaan berusaha untuk 

menempatkan posisinya di urutan teratas.Hadirnya pasar Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun 2015 membuka 

kesempatan bagi banyak perusahaan dari luar negeri untuk masuk 

merambah pasar Indonesia (Anonim, 2014).Saat muncul pendapat bahwa 

salah satu tantangan yang akan dihadapi di masa depan dalam bidang 

industri adalah terciptanya organisasi-organisasi yang beragam namun 

tetap bekerja secara efektif, efisien, dan produktif, maka harus dipahami 

pula bahwa organisasi-organisasi tersebut akan semakin bergantung pada 

sumber daya manusia yang bermutu tinggi (Siagian, 2011).  Melihat 

kondisi yang ada serta yang semakin kompetitif ini menuntut perusahaan 

untuk mempunyai SDM yang berkualitas guna membantu 

berkembangnya perusahaan. Tak hanya berkualitas, perusahaan juga 

dituntut untuk mempunyai SDM yang 
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mau diajak jatuh bangun dan berkembang dalam mencapai tujuan guna 

mempertahankan perusahaannya.  

Menurut Anwar (dalam Sriwidodo& Haryanto, 2010, h.49) kinerja 

merupakan hasil dari pekerjaan yang dilakukan individu baik secara 

kualitas maupun kuantitas dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai 

dengan tanggungjawab yang diberikan. Dengan tuntutan yang ada, 

sejumlah organisasi dan perusahaan ternyata berlomba-lomba untuk 

memfasilitasi dan meng-upgradekaryawannya melalui banyak pelatihan 

dan fasilitas-fasilitas yang diperbarui. 

Terlepas dari usaha organisasi untuk menunjang anggotanya agar 

menjadi lebih upgrade dan siap untuk maju, adanya rasa untuk 

memberikan dirinya secara lebih diluar tanggungjawabnya secara tertulis 

terhadap organisasi secara mandiri juga akan sangat membantu 

berkembangnya organisasi dengan lebih cepat. SDM yang memiliki rasa 

bangga, puas, nyaman dalam organisasinya akan memaksimalkan 

kemampuannya dalam bekerja dan memberikan hasil yang sesuai dengan 

permintaan. Tidak hanya didukung dari hasil produksi kerja saja, SDM 

yang berkualitas juga akan selalu mengembangkan soft skill nya dengan 

total, yang didalamnya termasuk attitude dan behavior.Idealnya, SDM 

yang baik dalam suatu organisasi adalah SDM yang dapat menunjukkan 

kinerja nya dengan maksimal. Perilaku bertanggungjawab dimana 

seseorang ingin memberikan dirinya secara lebih kepada organisasi 

disebut juga dengan perilaku extra role atau sering diistilahkan dengan 
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Organizational Citizenship Behavior (OCB). Dengan adanya perilaku 

extra role yang dimiliki oleh SDM, perusahaan akan berkembang dengan 

cepat sesuai tujuannya. 

Menurut Borman dan Motowidlo (dalam Novliadi, 2006), OCB 

dapat meningkatkan kinerja organisasi (organizational performance) atau 

dapat dikatakan “pelumas” karena interaksi antar individu dalam 

organisasi akan menjadi lebih lancar, dapat meminimalisir perselisihan, 

serta kinerja menjadi lebih efisien. 

Menurut Organ (dalam Podsakoff, MacKenzie, Paine, & Bachrach, 

2000) organizational citizenship behavior (OCB) merupakan perilaku 

individu, dimana setiap individu memiliki hak untuk memilih, dan secara 

tidak langsung itu diakui oleh sistem reward, serta membantu fungsi 

organisasi menjadi lebih efektif dan efisien. Perilaku tersebut bukan 

bagian dari aturan atau deskripsi pekerjaan, melainkan dari pilihan pribadi 

setiap individu, maka dari itu, jika perilaku tersebut tidak dimunculkan 

maka karyawan tidak akan mendapat hukuman. 

Timbulnya Organizational Citizenship Behavior (OCB) menurut 

Organ dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kepuasan 

kerja, budaya dan iklim organisasi, kepribadian dan suasana hati (mood), 

persepsi terhadap dukungan organisasional, persepsi terhadap kualitas 

interaksi atasan bawahan, masa kerja, dan jenis kelamin (gender) (dalam 

Andriani, Djalali, & Sofiah, 2012).  



4 
 

 
 

Sloat mengatakan bahwa OCB biasanya digunakan sebagai istilah 

yang mengungkapkan “anggota yang baik” dalam organisasi (dalam 

Novliadi, 2006). Perilaku organizational citizenship behavior merupakan 

perilaku yang menguntungkan bagi organisasi, karena anggota organisasi 

„mengabdikan‟ dirinya bagi organisasi tanpa mengharapkan imbalan yang 

lebih.Dibalik itu, kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi 

kepada karyawannya juga dapat menentukan seberapa besar OCB dapat 

tumbuh dalam diri karyawan, hingga pada akhirnya karyawan mau 

melakukan tugas pokoknya, serta berpartisipasi secara lebih walaupun 

diluar tanggungjawabnya. Disaat organisasi mampu memberikan service 

yang baik bagi SDM dalam perusahaan, anggota akan merasa lebih 

dihargai dan diakui sebagai makhluk sosial karena kebutuhan mereka 

ternyata diperhatikan oleh organisasi. Jika OCB dapat terpenuhi dalam 

diri setiap SDM, maka usaha dari atasan untuk mengatur atau menuntut 

pekerjaan segera selesai akan semakin berkurang, karena SDM sudah 

dapat mengontrol perilaku mereka sendiri bagi organisasi. 

SDM di Indonesia masih dapat dikatakan sangat rendah dalam hal 

kualitas bekerja.Dari beberapa data yang telah terkumpul, kinerja yang 

diberikan karyawan di beberapa perusahaan sangatlah tidak ideal jika di 

sandingkan dengan pengertian dari kinerja itu sendiri.Masih banyak 

terjadi tindak indisipliner pada karyawan. Di instansi pemerintahan, 

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kota Semarang mencatat bahwa 

setelah libur lebaran pada bulan Juli 2016 terdapat sedikitnya 59 orang 
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PNS yang tidak masuk saat hari pertama kerja. Dari 59 tersebut, 52 

diantaranya memberikan ijin resmi, dan tujuh orang lainnya tercatat 

membolos pada Senin (11/7) setelah libur lebaran (Anonim, 2016).Hal 

lain yang menandakan rendahnya kualitas pekerja di Indonesia adalah 

tingkat kepedulian yang dimiliki karyawan sangat minimalis, dan ini patut 

menjadi perhatian para atasan.  

PT. Megaprint Citra Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak 

dibidang percetakan, dengan spesifikasi percetakan plastik untuk kemasan 

makanan. PT Megaprint Citra Mandiri sudah berdiri selama kurang lebih 

lima tahun dan berjalan sebagai perusahaan mandiri. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan beberapa karyawan, antar karyawan sering sekali 

menunjukkan sikap tidak peduli, contohnya adalah dengan tidak mau 

membantu rekan lainnya. Disaat seorang karyawan selesai mengerjakan 

tugasnya, sedangkan rekan lainnya belum selesai dan kesulitan, karyawan 

tersebut lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu atau bahkan pergi ke 

warung untuk beristirahat.Tidak ada inisiatif dari karyawan tersebut untuk 

menolong. 

Tindakan mengabaikan ini juga patut di waspadai dalam sebuah 

organisasi, terutama jika antar pekerjaan atau bagian saling berkaitan.Hal-

hal tersebut termasuk indikasi bahwa tingkat OCB di perusahaan rendah. 

Dampak negative bisa muncul jika sikap peduli pada rekan kerja tidak 

dipupuk.Organisasi ataupun perusahaan bisa mengalami penurunan 
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jumlah produksi, kemunduran target, tidak tercapainya tujuan, dan masih 

banyak lagi. 

Selain itu, kepedulian menjadi salah satu hal yang patut di 

waspadai dalam PT. Megaprint Citra Mandiri, kedisiplinan karyawan juga 

menjadi salah satu tindakan yang menghambat kemajuan perusahaan. 

Karyawan bagian produksi pada PT. Megaprint Citra Mandiri seringkali 

menunda-nunda apa yang menjadi pekerjaannya, contohnya dalam satu 

hari harus memproduksi plastik kemasan sebanyak 50 eksemplar, dari 

pagi hingga siang hari karyawan hanya mengobrol malas-malasan dengan 

rekan kerjanya yang lain. Menjelang sore hari para karyawan tersebut 

mengerjakan tugasnya secara mendadak sehingga pada malam harinya 

plastik kemasan belum bisa dikirim kepada klien.Hal ini menyebabkan 

beberapa klien sering memberikan keluhan pada organisasi. Perilaku 

menunda-nunda tersebut termasuk dalam indikasi OCB rendah karena 

karyawan cenderung menganggap enteng pekerjaan dan tidak mematuhi 

job description. 

Hal lain yang menjadi permasalahan adalah rasa toleransi 

karyawan pada organisasi sangat kurang. Ketika PT. Megaprint 

mengalami penurunan jumlah klien, ada beberapa karyawan yang sangat 

peduli dan ingin tahu penyebabnya, namun ada juga yang tidak peduli dan 

tidak mau tahu, hanya memikirkan gaji yang didapatkan dan bekerja 

seadanya. 
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Kesalahpahaman antar atasan dengan karyawan pun sering terjadi. 

Penjadwalan pengerjaan produksi biasanya ditetapkan oleh atasan sehari 

sebelumnya, sehingga pada malam harinya karyawan dapat 

mempersiapkan alat dan bahan untuk pencetakan plastik kemasan, tetapi 

seringkali atasan mengganti penjadwalan brand yang akan dikerjakan. 

Dampaknya, para karyawan menjadi malas untuk melanjutkan pekerjaan, 

sekalipun mau mengerjakan, tidak dikerjakan dengan sepenuh hati, 

terlihat dari cara kerja dan hasil kerja. 

Kegiatan yang dijadwalkan oleh organisasi bagi karyawannya pun 

menjadi sepi karena hanya beberapa orang saja yang mau datang untuk 

olahraga bersama di hari Kamis.Dari permasalahan diatas, dapat dilihat 

bahwa rasa memiliki karyawan kepada organisasi masih kurang. Rasa 

nyaman dan rasa puas SDM kepada perusahaan akan sangat memberikan 

pengaruh yang positif bagi perusahaan itu sendiri. Dengan adanya 

perasaan memiliki dalam perusahaan, dapat memunculkan perilaku 

menolong rekan kerja, perilaku meningkatkan kualitas kerja, bahkan 

hingga memberikan waktu yang lebih kepada perusahaan. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa karyawan 

PT. Megaprint Citra Mandiri terkadang pihak-pihak atasan yang 

melakukan inspeksi ke pabrik hanya sekedar melihat proses kerja tanpa 

menanyakan kesulitan yang terjadi di lapangan. Ketika ada kendala di 

lapangan, pihak atasan biasanya langsung menyalahkan bagian 
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produksi.Dari sini terlihat bahwa interaksi yang terjadi antara atasan-

bawahan kurang terjalin dengan baik. 

Peran dari seorang atasan dalam sebuah organisasi dapat menjadi 

salah satu faktor penentu timbulnya OCB dalam diri karyawan karena 

atasan merupakan salah satu motor penggerak organisasi. Pada umumnya, 

seorang anggota atau staffakan merasa lebih nyaman untuk berekspresi 

dalam organisasi ketika atasan memahami SDM nya dengan baik. Ketika 

anggota organisasi mengetahui bahwa atasannya memperhatikan dirinya, 

karyawan dapat lebih memunculkan sisi positif terhadap organisasi. Saat 

rasa puas terhadap organisasi muncul, SDM akanmempersepsikan proses 

interaksi yang dimulai dari atasan kepada dirinya dengan baik dan 

berkualitas, setelah itu dapat memunculkan perasaan untuk mau 

“memberikan lebih” dirinya bagi organisasi dalam banyak hal. 

Banyak sekali faktor-faktor penyebab timbulnya OCB, salah 

satunya adalah persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan. 

Sebuah interaksi yang berjalan secara vertikal dengan lancar, dapat 

mempengaruhi persepsi seseorang untuk mempengaruhi perilaku apa 

yang akan dipilih untuk dilakukan. Winardi mengatakan bahwa persepsi 

meliputi aktivitas menerima stimuli, mengorganisasikan stimuli tersebut, 

dan menerjemahkan atau menafsirkan stimuli yang terorganisasi tersebut 

demikian rupa, hingga ia dapat memengaruhi perilaku dan membentuk 

sikap (Winardi, 2004, h.204). 
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Ketika perilaku karyawan dapat dikontrol dengan sendirinya oleh 

diri masing-masing, maka akan dapat mengurangi tugas dari atasan untuk 

mengarahkan atau memberikan instruksi secara berkala kepada bawahan. 

Hal ini dapat membantu kinerja para individu menjadi lebih efektif dan 

efisien, serta lebih produktif lagi. Perilaku positif yang dimunculkan para 

karyawan bisa saja berupa ciri-ciri dari OCB, misalnya seperti membantu 

rekan kerjanya dalam menyelesaikan tugas secara bersama atau saling 

membantu dalam memberikan inovasi baru dalam bekerja. 

Setiap individu seharusnya tidak bersifat pasif saja, namun juga 

aktif, dalam artian manusia tidak hanya dipengaruhi dan diubah, namun 

juga memengaruhi dan mengubah dalam batas kemampuannya.Adanya 

hubungan yang saling mempengaruhi tersebut merupakan sebuah 

keuntungan yang besar bagi manusia serta kemajuan-kemajuan dalam 

banyak aspek, salah satunya dalam berorganisasi. Hubungan yang 

berlangsung dengan baik maka akan mempercepat banyak tujuan untuk 

tercapai. Apabila seorang atasan memberikan stimulus yang baik pada 

bawahannya maka respon yang diberikan bawahan akan positif pula bagi 

atasan maupun organisasi. Terjadinya interaksi yang baik dapat 

mempengaruhi perasaan, pikiran, dan keinginan seseorang untuk 

menggerakkan dirinya melakukan hal-hal yang lebih baik. 

Sebuah interaksi yang baik mengenai hubungan karyawan dengan 

atasan harus diawali dengan usaha dari kedua pihak (atasan dan 

karyawan). Interaksi sosial antara atasan kepada bawahan dapat terlihat 
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dari kontak sosial yang terjadi, misalnya berjabat tangan ketika bertemu, 

saling menyapa, berbincang-bincang mengenai pekerjaan atau hal diluar 

pekerjaan, bahkan saling berteriak, dan saling memaki. Selain kontak 

sosial, dengan melakukan komunikasi seperti saling menyampaikan 

informasi dengan benar dan jujur, juga dapat memperkuat interaksi yang 

terjadi antara atasan kepada bawahan, sehingga tidak menutup 

kemungkinan dapat membangun kerjasama yang kuat. Sebuah interaksi 

tidak selalu berbentuk positif, ketika dua orang atau lebih mengalami 

pertikaian juga merupakan sebuah interaksi sosial. Menurut Gillin dan 

Gillin (dalam Saputra, 2014) pertikaian merupakan dua orang atau lebih 

yang saling menentang untuk memenuhi tujuan hidup. Selain pertikaian, 

persaingan juga merupakan bentuk interaksi sosial. Gillin dan Gillin juga 

mengatakan bahwa persaingan adalah situasi dimana dua orang atau lebih 

berusaha mendapatkan keuntungan di segala bidang kehidupan (Saputra, 

2014). 

Kontak sosial, komunikasi, kerjasama, pertikaian, dan persaingan 

yang dilakukan secara terus menerus akan dapat menumbuhkan persepsi 

yang berbeda-beda pada tiap individu karyawan. Hasil dari pemaknaan 

situasi dan kondisi yang terjadi tersebut yang akan mempengaruhi 

perilaku para karyawan. 

Pada jurnal penelitian psikologi dengan judul Organizational 

Citizenship Behavior dan Kepuasan Kerja pada Karyawan, menyatakan 

bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan yang signifikan dan positif 
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dengan organizational citizenship behavior (OCB) (dalam Andriani, 

2012).Selain dari sisi kepuasan kerja, berdasar dari uraian-uraian diatas 

muncullah pertanyaan apakah ada hubungan antara kualitas interaksi 

sosial atasan-bawahan terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB)?Dari pertanyaan tersebut, peneliti tertarik ingin membuktikan 

bahwa hubungan persepsi kualitas interaksi sosial atasan-bawahan 

mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris 

hubungan persepsi kualitas interaksi sosial atasan-bawahan terhadap 

organizational citizenship behavior (OCB) 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis: 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

baru bagi Psikologi Industri dan Organisasi dalam kaitannya dengan 

hubungan persepsi kualitas interaksi sosial atasan-bawahan terhadap 

organizational citizenship behavior (OCB). 

2. Manfaat praktis: 

Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi organisasi yang sedang 

brkembang mengenai hubungan persepsi kualitas interaksi sosial 

atasan-bawahan terhadap organizational citizenship behavior 

(OCB). 


