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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Tidak bisa dipungkiri bahwa sumber daya manusia merupakan suatu hal 

penting untuk menunjang keberhasilan suatu organisasi.Setiap perusahaan 

mencari dan merekrut karyawan dengan potensi dan keahlian yang baik untuk 

dapat meningkatkan keefektifitasan organisasi atau perusahaan agar dapat 

memperoleh hasil dari kinerja yang diharapkan dan nantinya dapat mencapai 

tujuan organisasi atau perusahaan itu sendiri. Sumber daya manusia yang baik, 

berkualitas dan berkompeten sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi, tak 

terkecuali dalam suatu rumah sakit. 

RSUP Dr.Kariadi Semarang merupakan salah satu rumah sakit pemerintah 

dan rumah sakit rujukan bagi wilayah Jawa Tengah. Dalam organisasi RSUP Dr. 

Kariadi Semarang terdapat banyak aktivitas yang diselenggarakan oleh pihak-

pihak dari berbagai jenis profesi, baik dokter, karyawan administrasi, petugas 

pelayanan, dan beberapa profesi lainnya. RSUP Dr. Kariadi memiliki Visi yaitu 

“Menjadi Rumah Sakit Pendidikan dan Rujukan Nasional yang Unggul”. Secara 

struktural RSUP Dr.Kariadi merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 

Lingkungan Departemen Kesehatan. 

Sebagai suatu organisasi atau lembaga yang melayani masyarakat banyak, 

maka dibutuhkan sumber daya manusia yang dituntut untuk mampu bekerja 

secara maksimal bukan hanya mampu mengerjakan pekerjaan secara in-role saja 
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seperti memiliki kepedulian terhadap pekerjaannya dengan bentuk bekerja secara 

sukarela pada pekerjaannya tanpa perlu ada pengawasan khusus,melainkan juga 

harus bekerja secara extra-role di luar pekerjaannya yakni menjalin kerjasama dan 

komunikasi yang baik antar karyawan.Perilaku extra-role ini sering disebut 

dengan Organizational Citizenship Behavior(OCB). 

Organizational Citizenship Behavior merupakan kontribusi individu dalam 

melakukan pekerjaan yang mendalam melebihi tuntutan organisasi atau yang 

diwajibkan organisasi.Organ (Mehboob & Bhutto, 2012) memperkenalkan konsep 

OCB, yang menyebutkan bahwa OCB adalah perilaku individu yang tidak secara 

eksplisit atau tidak langsung diakui oleh sistem dan reward formal di mana 

perilaku memainkan peran penting dalam fungsi efektif organisasi. Karyawan 

akan secara sukarela menjadi volunteer untuk melakukan tugas ekstra, menolong 

pekerjaan rekan sekerja, serta perilaku-perilaku lainnya yang berada diluar job 

deskripsinya.Organ menyebut perilaku tersebut sebagai perilaku diskresioner atau 

discretionary, dimana perilaku tersebut bukanlah merupakan bagian dari kontrak 

formal melainkan sebuah pilihan / kebijaksanaan yang dipilih individu untuk 

mendukung organisasi. Jika perilaku tersebut sudah dianggap penting, maka akan 

berdampak pada prestasi kerja, sehingga akan menciptakan kesempatan untuk 

mendukung terciptanya perilaku ekstra dalam organisasi. Menurut Davis & 

Newstrom (1995) kepuasan kerja adalah gambaran umum karyawan mengenai 

perasaan senang atau tidak senang berkaitan dengan pekerjaannya. Menurut 

Robbins (2003) berpendapat bahwa seorang karyawan yang merasa puas dalam 

pekerjaanya akan lebih mudah berbicara positif tentang organisasinya, mau 
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membantu orang lain, dan akan jauh melebihi harapan normal dari pekerjaan 

mereka.Komitmen organisasional merupakan gambaran keadaan psikologis 

seseorang, yang mana keadaan tersebut dapat menunjukkan dan menjelaskan 

keanggotaan karyawan dalam organisasi (Allen & Meyer, 1997). Kepuasan kerja 

karyawan juga dapat mempengaruhi keefektifan dalam organisasi. Karyawan yang 

merasa puas dengan pekerjaannya cenderung lebih produktif dibandingkan 

dengan karyawan yang merasa tidak puas (Robbins, 2003). Begitu juga bila 

karyawan memiliki komitmen organisasional yang tinggi, mereka secara tidak 

langsung akan melalukan perilaku atau pekerjaan yang melebihi perannya 

dikarenakan karyawan merasa yakin dengan perusahaan tempat kerjanya sendiri.  

Sebagai salah satu instansi pemerintah RSUP Dr. Kariadi Semarang harus 

mampu memberikan pertanggungjawaban baik secara keuangan maupun non 

keuangan kepada pemerintah dan masyarakat sebagai pengguna jasa. Dengan 

semakin tinginya tuntutan masyarakat atas kebutuhan layanan kesehatan yang 

memadai menjadi tantangan tersendiri bagi RSUP Dr. KariadiSemarang untuk 

dapat meningkatkan kinerja serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia 

yang dimiliki guna meningkatkan kepuasan pelanggan / pasien. 

Sebagai salah satu bagian pendukung terlaksananya kegiatan di rumah 

sakit setiap harinya, petugas rekam medis merupakan karyawan yang mempunyai 

peran penting dalam data-mendata pasien di rumah sakit. Pegawai rekam medis di 

suatu rumah sakit, tidak hanya dituntut untuk dapat bekerja sama dengan sesama 

rekan kerjanya, tetapi juga harus mampu bekerja sama dengan pegawai pada 

bagian lain guna mensikronnasikan informasi, serta mempunyai tugas sebagai lini 
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depan penyampaian informasi, mendata, dan mengatur tindak lanjut dari 

permintaan calon pasien rumah sakit. Peran pegawai rekam medis yang penting, 

mengharuskan mereka untuk bekerja secara cepat, cekatan, teliti, komunikatif, dan 

berkesinambungan agar dapat menyelaraskan permintaan pasien dengan pihak 

lain yang ada di rumah sakit yang menjadi kebutuhan pasien tersebut.  

Pada tanggal 21 Mei 2018, peneliti melakukan penyebaran kuesioner pra 

survey kepada sebagian karyawan rekam medis RSUP Dr.Kariadi Semarang yang 

akan menjadi responden yaitu sebanyak 22 orang. Kuesioner tersebut berisi 

tentang faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi karyawan dalam 

melakukan OCB.  

Tabel 1.1 

Hasil Pra Survei Faktor-Faktor yang Mempengaruhi OCB 

No. Variabel Hasil Penelitian Presentase (%) 

1. Kepuasan kerja 13 59,1% 

2. Komitmen Organisasional 9 40,9% 

3. Kepribadian  6 27,2% 

4. Moral Karyawan 5 22,7% 

5. Motivasi  7 31,8% 

6. Gaya kepemimpinan 6 27,2% 

7. Kepercayaan pada pimpinan 4 18,1% 

8. Budaya organisasi 0 0 

Sumber: Data primer yang diolah (2018) 

Dari hasil pra surveidiketahui bahwa kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional merupakan dua faktor tertinggi yang dipilih karyawan sebagai 
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faktor yang mempengaruhi OCB. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pra survei 

tersebut peneliti tertarik untuk lebih mengetahui bagaimana pengaruh kepuasan 

kerja dan komitmen organisasional terhadap OCB pada karyawan rekam medis 

RSUP Dr.Kariadi Semarang. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah 

“Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional terhadap 

Organizational Citizenship Behavior pada Karyawan Rekam Medis RSUP 

Dr.Kariadi Semarang”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi karyawan rekam medis mengenai OCB, kepuasan 

kerja, dan komitmen organisasional di RSUP Dr.Kariadi Semarang? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasional 

terhadap OCB pada karyawan rekam medis RSUP Dr.Kariadi 

Semarang, baik secara parsial maupun simultan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan rekam medis mengenai OCB, 

kepuasan kerja, dan komitmen organisasionaldi RSUP Dr. Kariadi 

Semarang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional terhadap OCB pada karyawan rekam medis RSUP 

Dr.Kariadi Semarang, baik secara parsial maupun simultan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan 

ilmu psikologi dan manajemen sumber daya manusia, khususnya pada ranah 

kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan OCB. Dimana hasil penelitian ini dapat 

dijadikan sumber data tambahan bagi perkembangan kepuasan kerja, komitmen 

organisasional, dan OCB. 

 

1.4.2 Manfaat Praktis  

Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi perusahaan mengenai 

tingkat kepuasan kerja, komitmen organisasionaldan OCB, serta bagaimana upaya 

meningkatkan atau mempertahankan OCB karyawan. Dengan demikian sehingga 

dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan SDM oleh 

RSUP Dr.Kariadi Semarang 

  


