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PENDAHULUAN 

Setiap tahun bisnis perhotelan semakin menunjukkan peningkatan yang 

sangat signifikan. Hal ini selaras dengan upaya pemerintah daerah dalam 

mengadakan promosi dalam sektor pariwisata di wilayahnya masing-masing. 

Pariwisata harus di dukung sarana dan prasarana yang baik, salah satunya adalah 

tempat penginapan atau hotel. Jumlah hotel semakin banyak setiap tahun. Di Kota 

Semarang, setidaknya ada sebanyak 15 hotel besar dan hingga sekarang hotel-

hotel dengan kelas menengah ke bawah mulai menjamur di wilayah pusat kota. 

Hotel sebagai penyedia jasa pelayanan kamar dan restoran saling berkompetisi 

untuk menjadi yang terbaik pilihan konsumen dengan menawarkan fasilitas yang 

mendukung kenyamanan dan kemudahan bagi tamu. Klasifikasi hotel berdasarkan 

bintang ditentukan oleh Dinas Pariwisata Daerah (Diperda) sesuai dengan 

persyaratan tertentu, yang dalam jangka waktu tiga tahun sekali akan diadakan 

sertifikasi.  

Pengusaha hotel dituntut untuk selalu berinovasi dan menunjukkan 

keunggulan dari jasa yang ditawarkannya. Jasa hotel sangat mengutamakan aspek 

kenyamanan ruangan, kebersihan, lengkapnya fasilitas, baik olah raga dan hiburan 

dan tidak kalah penting adalah variasi makanan yang dijadikan menu andalannya. 

Kepuasan pelanggan menjadi hal yang prioritas, maka sebagai penyedia barang dan 

jasa harus senantiasa mempertahankan kualitas yang terbaik. Kepuasan tidak 

hanya ditentukan oleh hal-hal fisik dari hotel saja, tetapi juga termasuk didalamnya 

adalah kualitas sumber daya manusia terbaik karena mereka yang akan 

memberikan pelayanan langsung kepada konsumen.  

Sumber daya manusia adalah motor penggerak bagi kelangsungan sistem 

maupun sumber daya lain yang ada dalam suatu organisasi. Hasibuan (1990) 

menyatakan bahwa di setiap organisasi, manusia merupakan aset atau kekayaan 
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utama yang menjadi perencana dan pelaksana aktif setiap aktivitas organisasi. 

Dengan demikian, sebagai aset penting, sumber daya manusia harus berkualitas 

dan berkembang guna mendukung pengembangan organisasi itu sendiri. Diperlukan 

tenaga kerja dengan karakteristik “ekstra”, yang mau bertumbuh bersama dengan 

organisasi, artinya mau melakukan hal-hal melebihi apa yang tertulis di dalam 

deskripsi pekerjaan mereka.  

Proses Training Needs Analysys (TNA) dilakukan selama bulan April 2016 - 

Agustus 2017 didapatkan gejala – gejala permasalahan yang timbul, antara lain; 

seringnya terjadi konflik baik dalam pekerjaan maupun personal antar rekan kerja, 

kurangnya kepedulian, empati terhadap orang lain, kurangnya sikap menolong, dan 

kurangnya rasa menghormati antara satu dengan yang lain. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan “MY”, seorang karyawan departemen F&B, “MY” menganggap 

pekerjaan sebagai kegiatan rutin yang telah dilakukan secara berulang selama 

bertahun-tahun, kurang adanya motivasi untuk bekerja melebihi tanggung jawabnya, 

dan cenderung kurang adanya keinginan untuk lebih memajukan organisasi.  

Permasalahan lain yang disampaikan oleh sebagian besar karyawan adalah 

adanya ketidakcocokan dengan sesama rekan pada akhirnya mempengaruhi pola 

interaksi dalam pekerjaan, keengganan dalam membantu orang lain menjadi hal 

yang sangat mempengaruhi kualitas bekerja. Karyawan F&B Service, yaitu “ZM”, 

“SP”, MY”, “SH”, “AR”, “HN”, “DJ” menceritakan tentang adanya konflik yang berawal 

dari sikap iri antara karyawan satu dengan yang lain, hal ini terjadi kaitannya dengan 

adanya promosi jabatan yang diberikan pada salah seorang karyawan dan karyawan 

lain merasa dirinya lebih pantas menerima jabatan itu, pada akhirnya terjadi konflik 

dan membentuk dua kelompok yang saling beda pendapat. Disampaikan oleh 

supervisor F&B, para karyawan tersebut kurang memiliki rasa menghargai dan 

menghormati, hal ini dikarenakan ketika ada keluhan terhadap teman kerja, dan hal 

itu disampaikan secara terbuka dihadapan banyak orang sehingga membuat salah 

satu pihak merasa tersinggung. 

Data lain diperoleh dari hasil wawancara kepada “MY” dan enam orang 

lainnya di departemen F&B, disampaikan bahwa ada jarak atau kesenjangan antara 

dua kelompok, dalam satu departemen terjadi konflik antar rekan kerja yang telah 
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berlangsung sejak lama. Konflik berawal dari permasalahan pekerjaan dan akhirnya 

mengakibatkan memburuknya hubungan personal antar karyawan. Dalam 

wawancara tersebut, disampaikan dalam departemen ini, sering sekali adanya jam 

kerja tambahan di luar jam kerja seharusnya. Hal ini terjadi pada saat hotel sedang 

full booked, karyawan F&B Product akan sangat sibuk mempersiapkan hidangan 

untuk acara-acara yang diadakan di hotel. Pada saat ada acara di pagi hari jam 8, 

makanan harus dipersiapkan hanya dalam waktu beberapa jam sebelumnya, hal ini 

dilakukan dengan tujuan mempertahankan kualitas makanan. Ketika wawancara 

dilakukan terhadap “HN” dan “DJ”, keduanya menyampaikan bahwa memang tidak 

senang jika bekerja melebihi waktu yang seharusnya. “HN” dan “DJ” mengeluh jika 

di beri tugas tambahan di luar tugas pokoknya. Berdasarkan informasi dari “WT” 

bahwa “HN” dan “DJ” sering menolak jika dimintai bantuan untuk bekerja lembur.  

Karyawan sering menyampaikan protes terhadap kebijakan yang di rasa 

tidak sesuai dengan keinginan mereka. HRD melakukan mutasi karyawan “MA” dari 

departemen security ke departemen house keeping pada tahun 2014. Kebijakan ini 

membuat “MA” tidak senang, “MA” menganggap bahwa keputusan HRD adalah 

bentuk penghinaan karena bagi “MA”, departemen house keeping adalah tempat 

bagi orang-orang yang tidak berharga bagi perusahaan. “MA” menyampaikan protes 

kepada HRD atas kejadian tersebut dan pada akhirnya “MA” sendiri yang 

membuktikan bahwa kinerja “MA” menurun dan menjadi provokator bagi teman-

temannya untuk menolak kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. 

Pada akhirnya, mempengaruhi lingkungan kerja menjadi tidak nyaman dan penuh 

dengan prasangka negatif,  

Pada bagian frontliner, karyawan wanita bernama “FA” dengan masa kerja 5 

tahun menunjukkan perilaku yang kurang peka terhadap lingkungan sekitarnya. Bagi 

“FA” yang terpenting adalah tanggung jawabnya selesai dan tidak memiliki dorongan 

untuk membantu pekerjaan orang lain. Hal ini diperoleh dari rekapitulasi data melalui 

TNA yang di selenggarakan bagi para supervisor. Supervisor “IK” menyampaikan 

bahwa “FA” sangat pasif dalam bekerja, kurang berinisiatif dan dorongan untuk 

mempelajari hal baru cenderung kurang. Hal ini tidak sesuai dengan program Re-

branding dari Hotel X yang di dalamnya terdapat salah satu nilai organisasinya 
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adalah continuous learning. Nilai ini patut dimiliki oleh seluruh karyawan Hotel X 

Semarang karena berkaitan dengan usaha pengembangan organisasi agar dapat 

kompetitif dengan hotel-hotel lainnya. Akan tetapi, terdapat karyawan yang kurang 

menanamkan nilai continuous learning ini, yaitu “TY”. Menurut informasi dari 

supervisor bahwa “TY” sangat sulit didorong untuk mengikuti pelatihan yang 

diadakan oleh perusahaan, keinginan belajar “TY” sangat kurang dan jarang terlibat 

dalam kegiatan-kegiatan lain yang diadakan perusahaan. Seluruh permasalahan 

yang disampaikan di atas merujuk pada satu permasalahan yaitu Organization 

Citizenship Behavior (OCB). OCB diartikan sebagai perilaku karyawan secara 

spontan, sukarela di luar deskripsi pekerjaan yang ada. Permasalahan-

permasalahan tersebut membuat jalannya organisasi menjadi kurang maksimal 

karena karyawan hanya melakukan pekerjaannya, tanpa memiliki keinginan untuk 

meningkatkan organisasi. 

Perilaku ekstra yang demikian sering di sebut Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). Organ (1998) dalam Illies (2007) mengungkapkan bahwa OCB 

adalah perilaku karyawan yang spontan dan dilakukan secara sukarela, yang tidak 

secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem reward formal. Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) diartikan sebagai perilaku karyawan melebihi peran 

yang diwajibkan, yang tidak secara langsung atau eksplisit tertulis dalam sistem 

reward formal (Organ dkk, 2006). Aldag & Rescke (1997) menyatakan OCB adalah 

nilai tambah seorang yang merupakan salah satu bentuk perilaku prososial, yaitu 

perilaku sosial yang positif, konstruktif dan bermakna membantu perilaku pilihan 

yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun 

mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. Dapat disimpulkan 

bahwa ketika seorang karyawan memiliki OCB yang baik, karyawan tersebut akan 

bekerja melampaui ekspektasi tanggung jawab pekerjaan yang tertulis dalam 

deskripsi pekerjaannya. Zhang (2011) menyebutkan biasanya tipikal karyawan yang 

memiliki OCB adalah orang-orang yang di kenal “bekerja ekstra” atau melakukan 

usaha melampaui upaya minimum yang diperlukan sebuah perusahaan.  

Melihat definisi tersebut, dapat di tarik kesimpulan bahwa OCB merupakan 

sikap yang tidak wajib dari seorang karyawan, tidak ada imbalan jika karyawan 
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melakukannya, namun sikap demikian sangat diperlukan organisasi agar dapat lebih 

efektif. Seperti yang disampaikan oleh Katz (1964) dalam Ahdiyana (2010), 

organisasi akan berfungsi lebih efektif jika karyawan memberikan kontribusi yang 

melebihi tugas-tugas formalnya. Karyawan akan menunjukkan OCB dengan tidak 

hanya melakukan tugas pokok saja, namun juga menunjukkan perilaku ekstra yang 

melampaui kewajiban kerjanya, dimana perilaku ini tidak tertulis dalam deskripsi 

kerjanya, misalnya: membantu rekan kerja yang kesulitan, menjaga efektivitas 

lingkungan kerja, menggunakan waktu bekerja secara produktif, mencegah konflik 

dalam lingkungan pekerjaan, menunjukkan empati, menghargai dan menghormati 

orang lain, dan lain-lain. OCB tidak hanya mendukung perilaku kerja individual, akan 

tetapi juga secara kelompok dan organisasi, maka dapat diketahui bahwa OCB 

penting dimiliki oleh seluruh warga organisasi. 

Perilaku OCB terjadi dalam interaksi antar karyawan, baik secara horizontal 

yaitu antar individu sesama rekan kerja, maupun interaksi antara atasan - bawahan, 

atau yang disebut dengan interaksi secara vertikal. Hubungan antara atasan - 

bawahan ini secara khusus lebih dikenal dengan kualitas relasi atasan - bawahan. 

Graen & Uhl-Bien dalam Svara (2009) menyatakan kualitas relasi atasan - bawahan 

adalah interaksi antara atasan - bawahan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu 

out group dan in group. Perbedaan dua kelompok ini terletak pada intensi kedekatan 

antara atasan - bawahan. Kelompok yang memiliki hubungan interaksi yang tinggi 

antara pimpinan dan bawahan tergolong pada kelompok in group dan di luar 

kelompok ini adalah kelompok out group. Ikatan ini tidak hanya terjalin secara fisik, 

akan tetapi juga melibatkan ikatan secara emosional antara atasan - bawahan. 

Dalam In-Group tersedia banyak informasi, pengaruh, kepercayaan dari atasannya 

dibandingkan dengan kelompok Out-Group (Svara, 2009). Pendapat Organ, dalam 

Novliadi (2007), perilaku karyawan penting untuk keberhasilan sebuah organisasi, 

perlakuan yang baik akan menimbulkan perasaan sukarela pada diri karyawan untuk 

memberikan kontribusi lebih bagi perusahaan. Hal ini senada dengan tujuan 

pentingnya menciptakan perilaku OCB pada karyawan.  

Zhang dkk (2011) menyampaikan bahwa terdapat hubungan yang kuat dan 

positif antara kualitas relasi atasan - bawahan dan OCB, dikatakan bahwa hubungan 
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yang kuat terjadi pada karyawan yang merasa lebih diberdayakan oleh organisasi. 

Organ et al (2006) menyatakan bahwa kualitas relasi atasan - bawahan adalah salah 

satu variabel anteseden kuat OCB. Jika kualitas hubungan antara atasan - bawahan 

menjadi buruk maka tujuan organisasi tidak akan tercapai. Pemimpin berusaha 

meningkatkan hubungan dengan bawahan untuk kepentingan peningkatan kinerja, 

dan sebaliknya, karyawan berpikir bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi 

yang lebih berupa upah tambahan atau dukungan jika memiliki hubungan yang baik 

dengan atasan (Imran & Fatima, 2013). kualitas relasi atasan - bawahan menjadi 

prediktor dari hasil pekerjaan karyawan yang memiliki hubungan baik dengan 

atasan, dengan demikian OCB juga meningkat (Mangundjaya, 2010). Ketika 

karyawan memiliki pemahaman yang baik pada atasan, mereka cenderung lebih 

mudah menyelesaikan pekerjaan, karyawan membutuhkan penghargaan lebih 

terhadap hasil kerjanya karena mereka memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

organisasi tempatnya bekerja, disinilah perilaku OCB karyawan tercipta.  

Hotel X Semarang tersertifikasi sebagai hotel bintang empat dan merupakan 

anak usaha dari BUMN PERTAMINA. Hotel yang berlokasi di Jl. Sisingamangaraja, 

Candi Baru, Semarang, Jawa Tengah ini telah berdiri sejak tahun 1974. Hampir 80% 

karyawan berstatus pegawai tetap yang telah bekerja rata-rata dengan masa kerja 

karyawan antara 5 – 10 tahun. Untuk menambah data, peneliti melakukan survey 

kepuasan kerja terhadap 50 orang karyawan, terdiri dari perwakilan manager, 

supervisor dari seluruh departemen. Hasil survey dapat di lihat pada Grafik 1. 

Grafik 1. Kepuasan Kerja Karyawan Hotel X Semarang 
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Berdasarkan analisis di atas, diketahui bahwa kepuasan kerja terendah pada 

aspek kepuasan terhadap atasan. Peneliti memperkaya informasi dengan 

melakukan wawancara terhadap karyawan. Hasil yang diperoleh bahwa sebagian 

besar karyawan menjelaskan bahwa hubungan dengan atasan tidak terjalin dengan 

baik, banyak terjadi konflik, kurangnya sikap saling menghargai. Karyawan merasa 

bahwa pemimpin kurang memberikan dukungan dalam hal pencapaian prestasi 

kerja.    

Peneliti memberikan kuesioner OCB pada studi pendahuluan untuk 

memperkuat data TNA dan wawancara yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam 

kuesioner ini diperoleh data mengenai aspek OCB mana yang kurang dan perlu 

ditingkatkan. Berikut hasil analisis terhadap kuesioner yang diberikan kepada 

karyawan Hotel X Semarang : 

 

 

 

 

 

Grafik 2. Analisis perilaku OCB karyawan Hotel X Semarang 

Sesuai dengan analisis kuesioner OCB yang telah diberikan kepada 

beberapa karyawan yang mewakili departemennya, diketahui bahwa dari lima aspek 
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conscientiousness dan civic virtue. Pada kategori level sedang, manajemen belum 

puas dan merasa perlu memberikan perhatian khusus terhadap aspek-aspek yang 

masih perlu ditingkatkan. Perilaku OCB tidak terukur dalam sistem penilaian kinerja, 

karena merupakan soft behavior. Seperti disampaikan oleh Robbins (2006), OCB 

merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal 

seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara 

efektif.  
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lingkungan kerja yang efektif. Tidak muncul inisiatif untuk berupaya menyelesaikan 

konflik dalam internal departemen. Berdasarkan hasil interview dengan enam 

supervisor dari berbagai departemen, diketahui bahwa antar sesama anggota 

kelompok saling bersaing untuk mendapatkan prestasi atau posisi yang dekat 

dengan atasan dengan cara tidak adil. Perilaku dukungan terhadap sesama rekan 

kerja untuk berprestasi tidak tampak pada karyawan, hal ini dipengaruhi oleh 

hubungan yang negatif diantara para karyawan, cenderung menganggap rekan 

kerjanya bukan sebagai partner melainkan kompetitor. Mereka saling berkompetisi 

dengan cara tidak sportif, yakni mengejek hasil pekerjaan orang lain, menyerang 

secara verbal maupun non verbal terhadap masalah pribadi orang lain. Ketika ada 

rekan kerja yang mendapatkan penghargaan, ada beberapa orang yang justru 

membicarakan pencapaiannya tersebut secara negatif. Artinya dalam hubungan 

antar rekan kerja kurang mendukung untuk kompetisi yang positif dan sehat, hal ini 

bertolak belakang dengan prinsip OCB yaitu cheerleading, dimana dalam kelompok 

harus terdapat perilaku membantu rekan kerja untuk mencapai prestasi yang lebih 

tinggi. 

Karyawan yang menolak dan protes terhadap kebijakan perusahaan merasa 

atasannya tidak mengerti yang terbaik bagi karyawannya dan menganggap bahwa 

pemimpin tidak kompeten pada pekerjaannya. Sikap-sikap karyawan tersebut 

mengacu pada kurangnya sikap courtesy dan sportsmanship pada karyawan, yaitu 

sikap positif yang ditunjukkan karyawan saat menghadapi permasalahan, 

mengurangi sikap mengeluh dan berinisiatif memberikan solusi dari masalah yang 

dilakukan bersama-sama dengan rekan kerja maupun pemimpinnya. 

OCB sangat dipengaruhi oleh karakteristik kepribadian dan suasana hati 

individu (Organ,2006). Dalam OCB terdapat aspek altruisme, yaitu perilaku 

menolong orang lain. Tim yang tidak solid, pada akhirnya berakibat pada turunnya 

kualitas pekerjaan. Disampaikan oleh dua orang supervisor F&B product bahwa 

permasalahan yang terjadi disini adalah saat ada event di hotel, di main kitchen 

mengalami kekurangan tenaga kerja, karyawan yang pada saat itu terjadwal libur 

jarang yang mau membantu untuk kerja lembur, atau jika bersedia, pasti akan 

menanyakan dulu siapa yang bekerja pada shift yang sama. Jika ada rekan kerja 
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yang tidak cocok, maka karyawan tersebut akan membatalkan diri untuk membantu. 

Dalam kasus ini dapat terlihat kurangnya sikap saling menolong dan membangun 

antar rekan kerja, dalam OCB sikap ini termasuk dalam aspek altruism dan civic 

virtue. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku menolong antar rekan kerja masih 

kurang. Sikap menolong orang lain memerlukan pikiran dan suasana hati yang 

positif. Akibatnya, perilaku saling menolong hanya terjadi diantara anggota satu 

kelompoknya saja. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Zurasaka (2008) 

bahwa OCB lebih dipengaruhi oleh kepribadian atau lebih tepatnya kecerdasan 

emosi. Karyawan yang sering terlibat konflik, artinya kurang memiliki kematangan 

secara emosional sehingga mempengaruhi perilaku OCB mereka.  

OCB sangat penting dimiliki oleh seluruh karyawan dalam suatu organisasi 

karena perilaku ini sebagai motor penggerak. Katz (1964) dalam Ahdiyana (2010) 

menyampaikan bahwa organisasi akan berfungsi lebih efektif jika karyawan 

memberikan kontribusi yang melebihi tugas-tugas formalnya. Sejalan dengan hal itu, 

Jaya & Subrata (2014) menyampaikan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan 

dengan OCB tinggi, diharapkan akan lebih mampu menghadapi tantangan yang 

muncul dari perubahan lingkungan secara internal maupun eksternal. Dalam 

program perubahan visi dan misi organisasi, diperlukan sebuah perubahan pola 

perilaku yang baru dan melampaui deskripsi pekerjaan formal. Menurut George 

(1996) dalam Jaya & Subrata (2014) menyatakan urgensi OCB bagi keberhasilan 

sebuah organisasi, bahwa secara mendasar organisasi tidak bisa mengantisipasi 

semua perilaku dalam organisasi hanya dengan mengandalkan deskripsi pekerjaan 

yang tertulis secara formal. Ditegaskan oleh Organ et all dalam Jaya & Subrata 

(2014) bahwa pentingnya OCB secara praktis yaitu pada kemampuan untuk 

memperbaiki efisiensi, efektivitas dan kreativitas organisasi melalui kontribusi nya 

dalam transformasi SDM, inovasi dan adaptabilitas. Dapat disimpulkan bahwa OCB 

sangat penting untuk mendapatkan perhatian khusus dari perusahaan.  

Ada beberapa aspek yang dapat mempengaruhi perilaku OCB, yaitu Faktor-

faktor yang mempengaruhi OCB menurut Novliadi (2007) yaitu : budaya dan iklim 

organisasi, kepribadian dan suasana hati, persepsi terhadap dukungan 

organisasional dan persepsi terhadap kualitas relasi atasan-bawahan. Kualitas relasi 
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atasan bawahan di percaya sebagai predictor OCB. Miner dalam Novliadi (2007) 

mengungkapkan bahwa interaksi atasan-bawahan yang berkualitas tinggi akan 

memberikan dampak seperti meningkatnya kepuasan kerja, produktifitas dan kinerja 

karyawan.  

Dalam upaya meningkatkan OCB karyawan salah satunya adalah dengan 

mengadakan pelatihan. Alternatif pelatihan yang mampu berpengaruh pada OCB 

antara lain pelatihan kerjasama (Setyawan & Sahrah, 2012), pelatihan berbasis nilai 

spiritual (Maisah, 2013) dan pelatihan kualitas relasi atasan-bawahan (Novliadi, 

2007). Dari ketiganya, pelatihan kualitas relasi dianggap paling efektif dalam 

meningkatkan perilaku OCB. Hal ini disebabkan oleh salah satu faktor yang dapat 

meningkatkan OCB adalah kualitas relasi atasan-bawahan. Menurut Novliadi dalam 

Kusumadjati (2014), semakin tinggi persepsi terhadap kualitas relasi atasan-

bawahan, maka makin tinggi organizational citizenship behavior karyawan. Faktor 

kesediaan atasan menggunakan otorita snya untuk membantu bawahan 

memecahkan masalah yang dihadapi bawahan merupakan faktor paling dominan 

dalam mempengaruhi OCB. Menurut Wayne et all dalam Kusumadjati (2014), 

karyawan yang memiliki kualitas interaksi yang tinggi dengan atasannya dapat 

mengerjakan pekerjaan selain yang biasa mereka lakukan. Sedangkan karyawan 

yang memiliki kualitas interaksi yang rendah dengan atasannya lebih cenderung 

menujukkan pekerjaan yang rutin saja. Alasan lain yang menentukan pemilihan 

intervensi dengan pelatihan kualitas relasi atasan-bawahan adalah bahwa kualitas 

relasi atasan - bawahan merupakan variabel anteseden OCB, selain itu pendekatan 

kualitas relasi atasan - bawahan menggunakan penilaian secara “soft” bukan secara 

“hard”, hal ini mendukung karakteristik penilaian perilaku OCB yang mengukur 

perilaku “soft” (Scandura &Graen dalan Illies, 2007).  

Pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan adalah proses pembelajaran dan 

diskusi tentang konsep relasi atasan - bawahan, refleksi individu pada hubungan 

positif dan negatif antara atasan dengan masing-masing bawahannya, mengetahui 

harapan dan hubungan antara atasan - bawahan. Ketika seluruh anggota organisasi 

dapat menciptakan relasi yang positif, maka perilaku OCB diharapkan akan semakin 

muncul di antara karyawan. Unit kerja yang kohesif akan mendorong munculnya 
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OCB (Rahmi, 2013), yang dimaksud dengan kohesif adalah suatu bentuk kekuatan 

yang dapat menghubungkan karyawan dengan unit kerjanya (Forsyth, 2010), 

dengan kata lain bahwa suasana dan lingkungan kerja sangat berpengaruh pada 

munculnya perilaku OCB karyawan. 

Beberapa penelitian membuktikan bahwa dukungan dan rasa percaya antara 

supervisor dan bawahan semakin membangun hubungan mereka menjadi lebih baik 

(Liden dalam Illes, 2007). Hasil dari kualitas relasi atasan - bawahan terhadap 

organisasi dapat dilihat salah satunya melalui meningkatnya perilaku OCB pada 

karyawan (Gerstner &Day, 2007 dalam Ozdevecioglu, 2015). Scandura & Graen 

dalam Illies (2007), melakukan penelitian terhadap pengaruh kualitas relasi atasan - 

bawahan dalam pelatihan dengan menggunakan model kualitas relasi atasan - 

bawahan, antara lain; melatih kemampuan mendengar secara aktif, saling bertukar 

mengenai harapan yang di miliki, bertukar sumber daya baik secara intelektual 

maupun keterampilan, dalam pelatihan tersebut peserta diminta untuk 

mempraktekkan skill tersebut. Kualitas relasi yang tinggi menyebabkan perlakuan 

positif oleh pemimpin yang mampu membangkitkan rasa tanggung jawab dari para 

bawahan untuk membalas perlakuan positif dari para pemimpin dengan memberikan 

perilaku OCB (Wherry, 2012). 

Secara teori sudah pernah ada penelitian yang membuktikan efektivitas 

pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan dalam upaya peningkatan OCB, maka 

setelah mengetahui permasalahan yang ada dan dengan hasil analisis data awal, 

peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul Efektivitas Pelatihan 

Kualitas Relasi Atasan - bawahan dalam Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

pada Karyawan Hotel X Semarang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas Pelatihan Kualitas 

Relasi Atasan - bawahan dalam meningkatkan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) pada Karyawan Hotel  X  Semarang. Manfaat dari penelitian ini secara 

teoritis, dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu psikologi khususnya psikologi 

industri dan organisasi. Sedangkan, manfaat secara praktis, dapat mengetahui data 

tentang Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan kualitas relasi atasan - 
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bawahan pada karyawan sehingga HRD dapat melakukan program-program 

pengembangan individual dan organisasional. 

HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada perbedaan tingkat 

OCB karyawan antara sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan Kualitas Relasi 

Atasan - bawahan Setelah mengikuti Kualitas Relasi Atasan - bawahan pelatihan 

maka OCB karyawan akan lebih tinggi dibandingkan sebelum mengikuti pelatihan.  

ORGANIZATION CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) 

Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB) menurut Robbins 

(2006) merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja 

formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut 

secara efektif. OCB tidak berhubungan dengan uraian pekerjaan seseorang, karena 

dapat dikatakan bahwa ini adalah bentuk perilaku melebihi harapan organisasi. 

Selanjutnya, Organ, et.al, (2006) menyatakan bahwa OCB adalah inisiatif spontan 

yang diambil oleh karyawan, dapat ditunjukkan dengan menciptakan lingkungan 

kerja yang kondusif dan mendukung OCB. 

Organ (1998) dalam Ahdiyana (2010) OCB adalah perilaku karyawan yang 

spontan dan dilakukan secara sukarela, yang tidak secara langsung atau eksplisit 

diakui oleh sistem reward formal. Secara umum, OCB dikatakan sebagai perilaku 

“ekstra”, karena hal yang diberikan di luar keharusannya (Steve & Britt, 2014). Hal 

demikian di dukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Wahono (2006) bahwa 

OCB adalah keefektifan fungsi-fungsi organisasi dan perilaku yang dilakukan secara 

ikhlas dan sukarela yang secara formal tidak terdapat dalam sistem reward. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) adalah tindakan spontan berdasarkan kerelaan 

seseorang, perilaku yang tidak terukur dalam deskripsi pekerjaan, tidak ada dalam 

penilaian kinerja dan tidak tertulis dalam Performance Appraisal karyawan.   
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Aspek-aspek Organizational Citizenship Behavior (OCB) menurut Organ 

(2006) dalam Jax & Britt (2014) terbagi menjadi lima, antara lain : 

1. Conscientiousness 

Adalah perilaku yang dikerjakan secara rela, bukan merupakan kewajiban 

atau tugas pekerja. Tingkah laku ini ditandai dengan semangat, rasa antusias 

dan bisa dipercaya. 

2. Altruisme 

Merupakan perbuatan menolong orang lain baik yang berhubungan dengan 

tugas pekerjaan maupun persoalan pribadi dengan orang lain. 

3. Civic Virtue 

Yaitu perilaku yang menunjukkan kemauan untuk bertanggung-jawab atas 

kesinambungan organisasi, memberikan pendapat yang bersifat membangun, 

mendukung dan mempertahankan tujuan-tujuan organisasi. 

4. Courtesy 

Adalah usaha mencegah masalah pekerjaan yang akan timbul terhadap 

pihak luar maupun relasi kerja. Wujud perilakunya adalah sikap menghargai dan 

menghormati orang lain. 

5. Sportmanship 

Merupakan sikap yang menunjukkan keinginan untuk memberikan toleransi, 

tanpa mengeluh dalam menghadapi masalah dan menemukan solusi dari 

masalah yang ada.  Karakter sikap yang ditunjukkan seseorang ini adalah 

perilaku dan pikiran positif terhadap segala sesuatu. 

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa 

perilaku OCB terdiri dari beberapa aspek yaitu conscientiousness, altruisme, civic 

virtue, courtesy dan sportsmanship. Peneliti memutuskan menggunakan aspek 

yang disampaikan oleh Organ (2006), karena uraiannya lebih mendalam dan 

sesuai dengan kebutuhan penelitian yang akan dilakukan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi OCB menurut Novliadi (2007) yaitu : 

1. Budaya dan iklim organisasi. 

Menurut Organ dalam Novliadi (2007), budaya organisasi adalah suatu 

kondisi awal yang utama pemicu terjadinya OCB. Sloat dalam Novliadi (2007) 
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menambahkan bahwa karyawan cenderung melakukan tindakan yang 

melampaui tanggung jawab kerja mereka apabila : 

a. Merasa puas dengan pekerjaannya 

b. Menerima perlakuan sportif dan penuh perhatian dari atasan. 

c. Percaya bahwa mereka diperlakukan adil oleh organisasi. 

2. Kepribadian dan suasana hati 

George & Brief (1992) berpendapat bahwa kemauan seseorang untuk 

membantu orang lain sangat dipengaruhi oleh mood. Jika organisasi menghargai 

karyawan dan memperlakukan mereka secara adil serta iklim kelompok kerja 

berjalan positif maka karyawan cenderung berada pada suasana hati yang 

bagus. Konsekuensinya, mereka akan secara sukarela memberikan bantuan 

kepada orang lain (Sloat dalam Novliadi, 2007). 

3. Persepsi terhadap dukungan organisasional 

Wayne dalam Novliadi (2007) mengemukakan bahwa persepsi terhadap 

dukungan organisasional dapat menjadi predictor OCB. Pekerja yang merasa 

bahwa mereka di dukung oleh organisasi akan memberikan timbal balik dan 

menurunkan ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut dengan terlibat 

dalam OCB. 

4. Persepsi terhadap kualitas relasi atasan-bawahan. 

Kualitas relasi atasan bawahan di percaya sebagai predictor OCB. Miner 

dalam Novliadi (2007) mengungkapkan bahwa interaksi atasan-bawahan yang 

berkualitas tinggi akan memberikan dampak seperti meningkatnya kepuasan 

kerja, produktifitas dan kinerja karyawan. Riggio dalam Novliadi (2007) 

menyatakan bahwa apabila interaksi atasan bawahan berkualitas tinggi maka 

seorang atasan akan berpandangan positif terhadap bawahannya sehingga 

bawahan akan merasakan bahwa atasannya banyak memberikan dukungan dan 

motivasi. Hal ini meningkatkan rasa percaya dan hormat bawahan pada 

atasannya sehingga mereka termotivasi untuk melakukan “lebih dari” yang 

diharapkan oleh atasan mereka.   
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Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Novliadi (2007) menyimpulkan 

bahwa kualitas relasi atasan-bawahan yang dipersepsikan tinggi oleh karyawan 

akan membuat mereja “merasa berkewajiban” untuk memberi timbal balik. Karyawan 

akan membalasnya dengan “bekerja lebih” dari yang seharusnya dapat mereka 

lakukan atau menunjukkan OCB. 

KUALITAS RELASI ATASAN - BAWAHAN 

.Didasarkan pada teori pertukaran sosial, kualitas relasi atasan - bawahan 

berawal dari teori Vertical Dyad Linkage (VDL) Theory. kualitas relasi atasan - 

bawahan merupakan satu-satunya pendekatan kepemimpinan yang 

mempertimbangkan hubungan timbal balik dari pemimpin dan bawahan. Relasi 

antara atasan - bawahan ini akan menunjang efektivitas organisasi, tidak ada 

hubungan timbal balik lain yang semacam ini (Liden, et,al, 1997, dalam Illes 2007) 

Kualitas relasi atasan - bawahan adalah teori kepemimpinan unik karena 

menyangkut kualitas relasi yang berbeda antara atasan dengan bawahannya 

(Gerstner & Day (1997) dalam Illies (2007). Teori ini berfokus pada hubungan 

timbal balik diantara pemimpin dan bawahannya, dan bagaimana kualitas 

hubungan diantara pemimpin dan bawahanya dapat memiliki pengaruh positif bagi 

individu, kelompok dan lingkup organisasi. Fokus pada teori kualitas relasi atasan - 

bawahan adalah perilaku antara pemimpin dan anggotanya yang saling 

mempengaruhi (Danserau et.al. (1975) dalam Illes (2007). Kualitas relasi atasan - 

bawahan didefinisikan sebagai relasi dimana pemimpin memiliki kualitas hubungan 

kerja yang berbeda dengan karyawan yang berbeda pula Graen & Scandura 1987 

dalam Bhal & Ansari (2007). 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas 

relasi atasan - bawahan adalah hubungan timbal balik yang unik antara pemimpin 

dan bawahannya, dimana terdapat perbedaan kualitas hubungan kerja antara 

karyawan satu dengan yang lainnya.    
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Liden dan Maslyn (1998) dalam Illies, et,al (2007) menyampaikan aspek – 

aspek dari kualitas relasi atasan - bawahan yaitu:  

1. Afeksi / Emosi   

Hubungan tarik menarik antara atasan dengan bawahannya. Emosi ini tidak 

hanya berkaitan secara profesional, akan tetapi juga saling menghargai dan 

menghormati secara personal. 

2. Loyalitas  

Menunjukkan dukungan hubungan timbal balik dari atasan kepada 

bawahannya. Dalam interaksi sesama rekan kerja perlu adanya dukungan dan 

kesetiaan yang diberikan secara kontinyu dalam menghadapi segala keadaan. 

3. Kontribusi 

Menunjukkan bahwa setiap hubungan timbal balik antara atasan - bawahan 

memberikan kontribusi yang positif untuk mencapai tujuan organisasi. 

4. Penghargaan profesional 

Menggambarkan hubungan timbal balik atasan - bawahan membentuk suatu 

reputasi yang baik dalam hubungan pekerjaan maupun diluar pekerjaan untuk 

mendukung kinerja mereka. Hal ini mengacu pada level persepsi anggota 

dalam membangun reputasi di dalam maupun di luar organisasi, sehingga 

menonjol pada bidang kerjanya (Liden & Maslyn, 1998) 

Berdasarkan aspek-aspek yang disampaikan oleh beberapa ahli di atas, 

peneliti menggunakan aspek kualitas relasi atasan - bawahan yang disampaikan 

oleh Liden dan Maslyn (1998) dalam memberikan intervensi kepada subyek 

penelitian, yaitu afeksi, loyalitas, kontribusi dan penghargaan profesional.  

Pelatihan Kualitas Relasi Atasan - bawahan adalah pelatihan yang 

digunakan untuk meningkatkan penampilan individu melalui kualitas relasi antara 

pemimpin dan bawahannya (Stelmach & Vroon, 1992). Dessler (2009) menyatakan 

bahwa pelatihan adalah proses mengajar keterampilan baru dan lama untuk 

melakukan pekerjaannya. Ivancevich (2008) menjelaskan bahwa pelatihan adalah 

sebuah proses sistematis untuk mengubah perilaku kerja seseorang atau kelompok 

pegawai dalam usaha meningkatkaan kinerja pegawai.  Mondy et. All (2008) 

menjelaskan pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk memberi para 
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pembelajar pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan 

mereka saat ini. pelatihan adalah proses sistematis mengubah tingkah laku 

karyawan untuk mencapai tujuan organisasi (Rivai, 2004). 

Sejalan dengan hal di atas, Stellmach menjelaskan bahwa program 

pelatihan kualitas relasi atasan - bawahan sangat berguna untuk membantu 

manajer dalam mengenali reaksi diferensial mereka terhadap bawahan dan 

memungkinkan untuk dapat memperbaiki hubungan. Berdasarkan beberapa teori 

yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa pelatihan kualitas relasi 

atasan - bawahan adalah suatu proses sistematis yang berlangsung beberapa 

waktu, digunakan untuk mengubah tingkah laku, menambah pengetahuan atau 

keterampilan baru, meningkatkan kompetensi, khususnya dalam hal kualitas relasi 

antara atasan dengan bawahan.  

Materi dalam pelatihan ini meliputi aspek afeksi, kontribusi, loyalitas dan 

penghargaan profesional. Pelatihan akan diadakan selama dua hari, dengan waktu 

keseluruhan selama 8 jam, dengan empat sesi materi yang diberikan. Pasca 

pelatihan akan dilakukan follow up untuk sebagai control agar tugas-tugas yang 

diberikan selama pelatihan dikerjakan, juga sebagai bukti bahwa perubahan 

perilaku OCB adalah akibat dari pelatihan kualitas relasi antara atasan dengan 

bawahan yang diberikan kepada karyawan dan atasannya. Follow up akan 

diberikan selama dua bulan dengan intensitas pertemuan dua minggu sekali.  

Metode pelatihan yang digunakan adalah sharing atau diskusi berbasis 

pada Experiential Learning. Kolb (2014) menyatakan bahwa eksperiental learning 

adalah proses dimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan pengalaman dan 

pengetahuan adalah hasil dari kombinasi antara menangkap dan mengalami 

perubahan. Savin (2004) menitikberatkan eksperiental learning pada kemampuan 

manusia untuk merekonstruksi pengalaman dan kemudian memberi makna.  

 Experiential Learning memiliki empat siklus belajar yang di alami oleh 

peserta (Kolb (2014). Pertama, peserta menangkap pengalaman melalui metode 

observasi baik secara internal maupun eksternal, kemudian yang kedua, peserta 

merefleksikan pengalaman yang didapatkannya. Ketiga, peserta mencoba 

menghubungkan antara teori yang disampaikan dengan pengalaman kerjanya. 
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Siklus yang terakhir adalah peserta di dorong untuk menerapkannya dalam 

pekerjaan di masa mendatang.  

Berdasarkan dengan pemahaman di atas, dapat diketahui bahwa metode 

eksperimental learning adalah proses belajar yang mengombinasikan antara 

pengetahuan yang diperoleh dan disesuaikan dengan pengalaman yang dimiliki 

individu. Karakteristik metode ini sangat sesuai jika diterapkan pada peserta dalam 

pelatihan ini karena sesuai dengan karakteristik peserta pelatihan yang sudah 

berusia dewasa yaitu lebih dari 30 tahun dan telah bekerja rata-rata selama 5-10 

tahun di Hotel X Semarang. 

Tahap mendesain training menurut Mondy et. al (2008) ada tujuh langkah 

yang dilakukan saat mendesain sebuah pelatihan, antara lain : 

1. Melakukan analisis kebutuhan training 

Melakukan Training Needs Analysis (TNA) dengan menganalisis organisasi, 

orang (karyawan) dan tugas pekerjaan. 

2. Memastikan kesiapan peserta pelatihan 

Memastikan bahwa karyawan memiliki motivasi dan keterampilan dasar 

untuk penyusunan isi materi pelatihan 

3. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar 

Untuk efektivitas proses belajar, lingkungan harus di buat senyaman 

mungkin dan sesuai kebutuhan pelaksanaan training. 

4. Memastikan transfer of training 

Memastikan bahwa peserta pelatihan memahami dan dapat 

mengimplementasikan keterampilan yang diperoleh selama pelatihan di 

lingkungan kerjanya. 

5. Mengembangkan rancangan evaluasi 

Menyusun dan merancang program evaluasi kegiatan pelatihan, tujuannya 

untuk mengetahui efektivitas pelatihan yang telah dilakukan sesuai dengan 

tujuan awal dilakukannya pelatihan. 

6. Memilih metode pembelajaran 

Menentukan metode belajar yang sesuai dengan rancangan pelatihan, 

berdasarkan lingkungan dan tujuan belajar. 
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7. Memonitor dan melakukan evaluasi program 

Melakukan kontrol dan evaluasi jalannya pelatihan untuk memperbaiki 

kegiatan pelatihan selanjutnya, agar peserta mendapatkan manfaat 

pembelajaran, perilaku, perubahan dan tercapainya tujuan belajar. 

PENINGKATKAN ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) MELALUI 

PELATIHAN KUALITAS RELASI ANTARA ATASAN - BAWAHAN  

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku karyawan 

melebihi peran yang diwajibkan, yang tidak secara langsung atau eksplisit tertulis 

dalam sistem reward formal (Organ, (2006) dalam Illies (2007). Aldag & Rescke 

(1997) menyatakan OCB adalah nilai tambah seorang yang merupakan salah satu 

bentuk perilaku prososial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif dan bermakna 

membantu perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal 

seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi secara efektif. Dapat 

disimpulkan bahwa OCB adalah tindakan spontan yang dilakukan berdasarkan 

kerelaan seseorang, perilaku yang tidak terukur dalam deskripsi pekerjaan, tidak 

terdapat dalam penilaian kinerja dan tidak tertulis dalam sistem penilaian kinerja 

karyawan. 

Katz (1964) dalam Ahdiyana (2010) mengungkapkan bahwa organisasi akan 

berfungsi lebih efektif jika karyawan memberikan kontribusi yang melampaui tugas-

tugas formal dalam deskripsi pekerjaannya. Di luar tugas pokoknya, karyawan yang 

memiliki OCB tinggi akan menunjukkan sikap spesial lainnya, misalnya: dengan rela 

membantu rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan, memiliki peran dalam 

menjaga efektivitas dan kenyamanan lingkungan kerja, mencegah terjadinya konflik 

dalam lingkungan pekerjaan, berpikir kreatif dan berinovasi dalam melakukan 

pekerjaannya. Hal ini di dukung oleh pernyataan yang disampaikan oleh Zhang 

(2011), yang menyebutkan biasanya tipikal karyawan yang memiliki OCB tinggi 

adalah orang-orang yang di kenal “bekerja ekstra” artinya, melakukan usaha 

melampaui standart perilaku minimum yang diperlukan sebuah perusahaan. Walz & 

Niehoff (1996) dalam May & Ramayah (2009) menyatakan bahwa secara khusus 

pada bidang usaha yang bergerak pada penyediaan jasa dan pelayanan, terbukti 
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bahwa perilaku OCB dapat membantu organisasi sebagai tolok ukur kepuasan 

konsumen yang dapat dilihat dari penurunan komplain dari pelanggan. Karakteristik 

perilaku karyawan seperti di atas sangat sesuai dengan kebutuhan Hotel X 

Semarang. 

Perilaku seorang karyawan ditentukan oleh tipe kepribadian individu itu 

sendiri, yang antara lain didalamnya terdapat motivasi, keinginan, harapan dan 

kesadaran diri. Saeedy & Rastgar (2015) mengungkapkan  bahwa kesadaran atau 

conscientiousness adalah parameter yang paling penting yang mempengaruhi 

perilaku OCB karyawan. Kesadaran yang dimaksudkan adalah adalah kerelaan 

untuk melakukan kewajiban atau tugas pekerjaan. Tingkah laku ini ditandai dengan 

rasa empati, antusias dan sikap yang dapat dipercaya. Sikap rela berkaitan dengan 

aspek OCB altruisme, yaitu perilaku saling membantu, memberi manfaat bagi kedua 

belah pihak (Forsyth, 2010), memberikan dukungan dan memiliki keinginan untuk 

melakukan sesuatu bagi orang lain (Crouch dkk, 1994). Conscientiousness 

ditunjukkan dengan dedikasi karyawan pada jam tambahan dan kerelaan untuk 

menampilkan performa di samping tugas wajibnya (Organ ,1988). 

Kesadaran dan kerelaan seorang karyawan diikuti dengan sikap positif 

lainnya, atau dalam perilaku OCB dikenal sebagai aspek Sportmanship. 

Sportmanship didefinisikan sebagai sikap saling toleransi, positif, tanpa mengeluh 

dalam menghadapi masalah dan berusaha menemukan solusi dari masalah yang 

ada. Jika karyawan memiliki kesadaran untuk saling menerima, memahami dan 

menekan terjadinya konflik dalam lingkungan kerja, pekerjaan akan lebih efektif, 

tidak banyak energi yang terbuang untuk hal sia-sia, dan sebaliknya. 

Ketidaknyamanan yang disebabkan karena adanya konflik yang terjadi, maka 

lingkungan kerja di rasa sebagai tempat yang kurang menarik, karyawan akan 

bekerja setengah hati, memicu stres dalam pekerjaan dan mengurangi kemampuan 

kerjasama kelompok. Kerjasama yang teradi tidak hanya terjalin dalam internal 

departemen, tetapi juga eksternal yang terjalin secara horizontal dan vertikal. 

Karyawan dikatakan memiliki OCB yang baik jika menunjukkan perilaku menghindari 

konflik yang tidak perlu dan berbesar hati mentolelir kerugian dan gangguan terkait 

pekerjaan yang kadang terjadi (Robbins (2001). Dapat disimpulkan bahwa perilaku 
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OCB tidak bisa dipisahkan dari kualitas relasi yang ada dalam lingkungan 

organisasi.  

Relasi kerja dalam organisasi terjalin secara luas dan saling mempengaruhi 

satu dengan yang lain, sehingga tidak dapat dipungkiri kemungkinan terjadi konflik 

dalam jalannya proses pekerjaan. Relasi yang baik bukan berarti tidak pernah 

mengalami konflik, melainkan berusaha mencegah konflik pekerjaan yang 

kemungkinan akan timbul dalam relasi kerja dengan upaya menjaga suasana kerja 

yang kondusif bagi karyawannya. Dalam hubungan kerja ini, seluruh warga 

organisasi memiliki peran dalam menjaga kestabilan relasi antar karyawan. Hal ini 

berkaitan dengan aspek OCB yang terakhir, yaitu courtesy, yang diartikan sebagai 

perilaku yang berfokus pada pencegahan masalah dan usaha untuk mencegah 

akibat dari permasalahan di masa yang akan datang (May & Ramayah, 2009). 

Karyawan yang menunjukan sikap ini mampu menurunkan konflik dalam kelompok 

kerja, dengan demikian mengurangi waktu yang digunakan untuk mengelola konflik. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Dekas (2010) yang berjudul “Citizenship in 

Context; Investigating The Effects of Work Group Climate on Organizational 

Citizenship Perceptions and Behavior” menunjukkan bahwa iklim kelompok kerja 

yang positif berpengaruh pada dimensi perilaku OCB. 

Permasalahan OCB sangat berkaitan erat dengan kualitas relasi antar 

anggota organisasi. Dalam lingkungan pekerjaan, tak pernah lepas dari hubungan 

antar karyawan, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Hubungan yang 

digambarkan secara horizontal adalah yang terjalin antar karyawan dengan level 

jabatan yang setara atau sama, sedangkan relasi secara vertikal adalah yang terjalin 

antara dua atau lebih jenjang jabatan, atau biasa di sebut hubungan atasan - 

bawahan. Dari kedua relasi tersebut, yang paling signifikan memberikan pengaruh 

adalah hubungan atasan dengan bawahannya 

Relasi antara atasan - bawahan tidak bisa dipisahkan dari sifat kepribadian 

individu dan kematangan emosi seseorang. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh 

Jayanti (2009), menunjukkan bahwa kepribadian ekstrovert memiliki tingkat OCB 

lebih tinggi daripada kepribadian introvert. George dan Brief (dalam Zhang, 2011) 

menyatakan bahwa keinginan seseorang untuk menolong orang lain dipengaruhi 
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oleh suasana hati namun faktor ini tidak mutlak, karena suasana hati pun 

dipengaruhi oleh hal lain, misalnya, hubungan dengan sesama rekan kerja, 

hubungan dengan atasan, dan lingkungan kerja itu sendiri. Sedangkan Zurasaka 

(2008) menyebutkan bahwa OCB lebih dipengaruhi oleh kepribadian atau lebih 

tepatnya kecerdasan emosi dibandingkan faktor-faktor situasional dan kondisi kerja. 

Terdapat korelasi antara aspek afeksi 

Dalam kualitas relasi antara atasan dengan bawahan dengan aspek-aspek 

OCB, seperti yang disampaikan oleh Hackett et,al (2003) dalam Illies (2007), 

menurutnya kualitas relasi atasan - bawahan dan OCB kemungkinan besar bersifat 

afektif / emosi secara alami. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Illies,et al (2007) 

bahwa komponen afektif kualitas relasi antara atasan dengan bawahan paling kuat 

terkait secara interpersonal, memberi pengaruh positif mengarah pada perilaku 

menolong / altruisme.  

Kualitas relasi atasan bawahan yang tinggi dalam organisasi memberikan 

perasaan bertanggung jawab untuk mencapai performance yang tinggi. Secara 

umum kualitas relasi ini lebih meningkatkan OCB dan loyalitas. (Harris et al, 2009 

dalam Ozdevecioglu,et al. (2015). Penelitian Fitriani & Dewi (2017) yang dilakukan 

kepada karyawan kontrak Hotel Santika Purwokerto menunjukkan pengaruh positif 

antara loyalitas kerja karyawan dengan OCB. Di dukung dengan penelitian OCB 

pada karyawan PT Surya Timur Sakti Jawa Timur menunjukkan bahwa masa 

bekerja memiliki hubungan positif dengan OCB Soegandhi, dkk (2013). Karyawan 

dengan masa kerja tinggi akan memilki kedekatan dan keterikatan kuat dengan 

organisasi, peningkatan kepercayaan diri dan kompetensi karyawan dalam 

melakukan pekerjaannya serta menimbulkan perasaan dan perilaku positif terhadap 

organisasi tempatnya bekerja. Dalam studi yang dilakukan oleh Hoor & Amsterdam 

(2014) juga menunjukkan bahwa loyalitas karyawan berpengaruh pada OCB. Dalam 

aspek OCB, sikap demikian dinamakan conscientiousness, yaitu kerelaan 

seseorang untuk melakukan pekerjaan dan civic virtue, yaitu perilaku yang 

menunjukkan kemauan untuk bertanggung-jawab atas kesinambungan organisasi, 

mendukung dan mempertahankan tujuan organisasi (Organ, 2006). Akan tetapi 
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loyalitas karyawan yang tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan tingkat OCB 

karyawan.  

Karyawan yang telah bekerja dalam waktu lama dan berstatus sebagai 

karyawan tetap belum tentu memiliki sikap ekstra yang diharapkan oleh perusahaan. 

Dalam penelitian yang di lakukan Hui, dkk dalam Paille (2012), mengindikasikan 

bahwa karyawan yang memiliki OCB rendah akan berusaha tetap bertahan karena 

mereka berusaha melindungi asset atau investasi mereka di organisasi. Segala 

sesuatu yang diberikan oleh perusahaan adalah asset bagi karyawan, meliputi; 

kesejahteraan, gaji, insentif, kenyamanan kerja, ketersediaan fasilitas, dan perhatian 

kepada karyawan. Hui menambahkan ada dua tipe karyawan, yang pertama adalah 

karyawan yang tetap berusaha memaksakan diri untuk menikmati pekerjaannya 

hanya demi melindungi asetnya. Tipe karyawan yang kedua adalah karyawan yang 

tidak mempedulikan “mood” kerja, tidak berusaha mencintai pekerjaannya, bagi 

karyawan tipe ini, yang terpenting adalah tetap menerima haknya. Sudut pandang 

karyawan mengenai pekerjaan tidak berdampak besar pada OCB individu, jadi hal 

itu tidak mempengaruhi sikap individu terhadap aset mereka. 

Mossholder dalam Paille (2012) menyatakan bahwa setiap karyawan menilai 

hubungan interpersonal mereka atas dasar untung rugi atau pertukaran secara 

ekonomi yang diperolehnya. Bagi karyawan yang terpenting adalah menerima gaji, 

insentif, jaminan kesejahteraan dan lain-lain, jadi, mana yang menguntungkan, hal 

itu yang membuat mereka bertahan, jika tidak ada hal yang menguntungkan, ada 

kemungkinan mereka akan keluar dari pekerjaan. Dapat disimpulkan bahwa 

karyawan yang bertahan di organisasi belum tentu memiliki loyalitas yang tinggi 

kepada perusahaan dan memiliki sikap OCB yang tinggi pula. 

Aspek kualitas relasi antara atasan dengan bawahan lain adalah kontribusi. 

Teori kualitas relasi antara atasan dengan bawahan dikatakan sebagai teori 

kepemimpinan yang unik dan berbeda karena didalamnya pemimpin 

mengembangkan berbagai jenis kualitas relasi dengan para anggotanya dan akan 

mempengaruhi sikap dan perilaku keduanya (Gerstner & Day, 1997 dalam Illies 

(2007). Teori kualitas relasi antara atasan dengan bawahan dikembangkan dan di 

bentuk dari teori social exchange oleh Blau & Gouldner (1964) dalam Illies (2007), 
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teori ini menunjukkan ada kewajiban yang dirasakan oleh anggota untuk membalas 

hubungan yang berkualitas tinggi. Kualitas relasi atasan - bawahan yang tinggi dapat 

dicirikan dengan banyaknya dukungan yang diberikan oleh atasan, tingginya 

kepercayaan dan kompetensi, serta kesediaan untuk menerima tanggung jawab 

yang lebih besar (Stelmach & Vroon, 1992). Katz (1964) dalam Illies (2007) 

menyatakan kontribusi kualitas relasi antara atasan dengan bawahan bagi efektifitas 

organisasi adalah memberikan pengaruh pada kualitas hubungan yang tinggi, 

sejauh mana karyawan terlibat dalam perilaku di luar peran yang ditentukan. Katz 

menggaris bawahi pentingnya inovasi dan spontanitas karyawan di luar peran 

pekerjaan karyawan. Spontanitas di atas sesuai dengan prinsip perilaku OCB.  

Stelmach & Vroon (1992) menyatakan bahwa aspek kontribusi hubungan 

antara pemimpin-anggota (mencerminkan usaha yang dikeluarkan demi tujuan 

bersama) akan menjadi prediktor kuat dari perilaku OCB, loyalitas dan penghargaan 

profesional, karena OCB mencerminkan upaya yang dikeluarkan di luar persyaratan 

peran formal seseorang. Senada dengan hal itu, Gomez & Rosen (2001) dalam 

Ishak & Alam (2009) menyatakan kualitas relasi antara atasan dengan bawahan 

mempengaruhi tingkat delegasi, tanggung jawab, dan otonomi, pada akhirnya 

karyawan akan merasa memiliki kontribusi dan memberi pengaruh pada 

pengambilan keputusan. Perasaan demikian yang membuat seseorang pada 

akhirnya merasa kontribusi lebih di luar pekerjaan yang tertulis dalam uraian jabatan. 

Seorang bawahan dalam kualitas hubungan yang tinggi akan "membayar kembali" 

pemimpin mereka dengan cara terlibat dalam status kewarganegaraan, yaitu 

perilaku yang bermanfaat bagi pemimpin dan orang lain dalam lingkungan kerja 

(Liden,et al dalam Illies (2007). Hal ini yang mendorong anggota untuk bekerja 

ekstra melebihi tuntutan pekerjaan formal mereka. Pada dasarnya, OCB adalah 

kontribusi karyawan “melebihi” uraian pekerjaan formal, yang dilakukan secara 

spontan,  penuh kerelaan dan tidak di tertulis dalam sistem penilaian kinerja. 

Aspek kualitas relasi antara atasan dengan bawahan yang terakhir adalah 

penghargaan profesional. Hubungan timbal balik yang terjadi antara atasan - 

bawahan, yang membentuk suatu reputasi yang baik, dalam hubungan pekerjaan 

maupun di luar pekerjaan (Liden & Maslyn, 1998 dalam Illes, 2007). Kualitas relasi 
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antara atasan dengan bawahan menekankan pada pendekatan secara 

interpersonal, maka efek yang diharapkan lebih kuat pada perilaku OCB individu 

daripada OCB organisasi. Jika kualitas relasi yang terjalin baik, maka bawahan 

mengharapkan adanya suatu imbalan yang saling menguntungkan bagi kedua 

pihak. OCB adalah wujud perilaku ekstra yang dilakukan karyawan diluar tuntutan 

formal dan tidak berkaitan langsung dengan sistem reward formal, maka konsep 

penghargaan profesional yang terjalin adalah imbalan secara informal. Dibandingkan 

dengan perilaku in-role yang dihubungkan dengan penghargaan ekstrinsik, maka 

perilaku extra-role lebih dihubungkan dengan penghargaan yang bersifat intrinsik 

(Wright et al., 1993 dalam Novliadi, 2007). Perilaku demikian muncul disebabkan 

adanya perasaan sebagai “anggota” organisasi dan merasa puas jika dapat 

memberikan “sesuatu yang lebih” bagi organisasi. 

Scandura & Graen (1984) melakukan penelitian terhadap pengaruh kualitas 

relasi antara atasan dengan bawahan dalam pelatihan managerial, manager yang 

mengikuti pelatihan kualitas relasi antara atasan dengan bawahan menerima 

pelatihan dan seminar selama 12 jam, antara lain; melatih kemampuan mendengar 

secara aktif, saling bertukar mengenai harapan yang di miliki, bertukar sumber daya 

baik secara intelektual maupun keterampilan, dalam pelatihan tersebut manajer 

diminta untuk mempraktekkan skill tersebut. Stelmach & Vroon (1992), menjelaskan 

bahwa program pelatihan kualitas relasi antara atasan dengan bawahan sangat 

berguna untuk membantu manager dalam mengenali reaksi diferensial mereka 

terhadap bawahan dan memungkinkan untuk dapat memperbaiki hubungan yang 

rusak. Pelatihan kualitas relasi antara atasan dengan bawahan digunakan untuk 

meningkatkan penampilan individu melalui kualitas relasi antara pemimpin dan 

bawahannya (Stelmach & Vroon, 1992). Kualitas relasi yang tinggi menyebabkan 

perlakuan positif oleh pemimpin yang mampu membangkitkan rasa tanggung jawab 

dari para bawahan untuk membalas perlakuan positif dari para pemimpin dengan 

memberikan perilaku OCB (Wherry, 2012).  

Beberapa penelitian di Indonesia menunjukkan keterkaitan yang kuat antara 

kualitas relasi antara atasan dengan bawahan  dengan OCB, antara lain; penelitian 

yang dilakukan oleh Sandjaja & Handoyo (2012), dari hasil studinya menyimpulkan 
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bahwa terdapat pengaruh antara kualitas relasi antara atasan dengan bawahan 

terhadap Organzational Citizenship Behavior (OCB). Penelitian yang kedua Novliadi 

(2007), dengan judul penelitian “Organzational Citizenship Behavior (OCB) 

Karyawan ditinjau dari Persepsi terhadap Kualitas Interaksi Atasan-Bawahan dan 

Persepsi terhadap Dukungan Organisasional”. Dalam studi ini ditemukan 

sumbangan efektif aspek kualitas hubungan atasan-bawahan terhadap 

Organzational Citizenship Behavior (OCB) karyawan. 

Peneliti menganggap bahwa intervensi yang tepat untuk mengatasi 

permasalahan di atas adalah dengan memberikan pelatihan kualitas relasi antara 

atasan dengan bawahan kepada karyawan yang di nilai memiliki sikap OCB yang 

rendah dan sekaligus memberikan pelatihan yang sama kepada pemimpin mereka. 

Alasan peneliti memilih kelompok eksperimen kepada bawahan yang diberikan 

pelatihan kualitas relasi antara atasan dengan bawahan adalah karena dianggap 

lebih tepat diukur dengan menggunakan pendekatan dari subordinate atau 

bawahan. Gertsner & Day (1997) dalam Zhou & Schriesheim (2008) menyatakan 

bahwa kualitas relasi antara atasan dengan bawahan lebih reliabel jika di ukur dari 

sudut pandang subordinate / bawahan daripada sudut pandang pemimpin, karena 

pemimpin di anggap memiliki suatu hal yang kompleks, memiliki pemikiran yang 

rumit terhadap suatu relasi timbal balik dibandingkan dengan bawahannya. 

Scandura & Schriesheim (1994) dalam Ford & Greguras (2012) meyakini bahwa 

kualitas relasi antara atasan dengan bawahan disadari sebagai proses saling 

mengerti, mengukur kualitas relasi antara atasan dengan bawahan dari sudut 

pandang pimpinan hanya akan menyediakan sedikit informasi. Selanjutnya Graen & 

Scandura (1987) menambahkan bahwa, pemimpin cenderung enggan membedakan 

kualitas hubungan timbal balik yang baik maupun yang buruk.  

Zhou & Schriesheim (2008) mengungkapkan bahwa pemimpin berfokus pada 

“task-oriented” dalam hubungan pekerjaan, sebaliknya, bawahan fokus pada “social-

oriented” yaitu pada dimensi social, mengacu pada keinginan mereka untuk 

memberikan dukungan dan apresiasi. Dengan kata lain, pemimpin tidak terlalu 

mementingkan kualitas relasi dengan bawahannya, yang terpenting adalah 

pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dockery & Steiner (1990) dalam Zhou & 
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Schriesheim (2008) menyatakan bahwa bawahan dapat menempatkan hal yang 

terpenting dalam aspek emosional atau aspek yang saling mempengaruhi dalam 

hubungan timbal balik. Pemimpin secara umum lebih mementingkan pertimbangan 

yang berorientasi pada kinerja karyawan. Namun demikian, pelatihan tetap diberikan 

kepada keduanya karena hal ini menyangkut pada hubungan timbal balik yang tidak 

dapat dipisahkan, tujuannya agar dalam proses intervensi terdapat korelasi efektif 

dan saling mendukung, sehingga hasil pelathan akan maksimal. 

Telah ada penelitian yang membuktikan adanya korelasi dan pengaruh 

signifikan terhadap pemberian pelatihan kualitas relasi antara atasan dengan 

bawahan untuk meningkatkan OCB karyawan. Penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis terhadap kualitas relasi atasan - bawahan diukur melalui sudut pandang 

bawahan terhadap kualitas relasinya dengan pemimpinnya, dengan menciptakan 

relasi yang berkualitas tinggi antara atasan dengan bawahannya dan pada akhirnya 

tujuannya adalah peningkatan perilaku OCB. Relasi timbal balik antara pemimpin 

dan bawahan yang baik, akan memunculkan perilaku ekstra, saling menghargai, 

menyukai dan internalisasi pada tujuan yang sama. Berdasarkan pendapat yang 

disampaikan oleh Martinko & Gardner dalam Zhou & Schriesheim (2008) semakin 

dekat hubungan antara atasan - bawahan secara psikologis, maka akan lebih 

mudah dalam menciptakan kesepakatan-kesepakatan di antara keduanya. 

Ditambahkan oleh Wherry (2012) bahwa kualitas relasi antara atasan dengan 

bawahan menyebabkan perlakuan positif oleh pemimpin yang mampu 

membangkitkan rasa tanggung jawab dari para bawahan untuk membalas perlakuan 

positif dari para pemimpin dengan memberikan perilaku ekstra (OCB).  

Secara teori sudah pernah ada penelitian yang membuktikan efektivitas 

pelatihan kualitas relasi antara atasan dengan bawahan dalam upaya peningkatan 

OCB, maka setelah mengetahui permasalahan yang ada dan dengan hasil 

pertimbangan bersama dengan HRD Manager dan General Manager, peneliti 

memutuskan untuk memberikan intervensi dalam bentuk Leader-Member 

Exchanges training untuk Meningkatkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

pada Karyawan Hotel X Semarang 


