
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Jui – Chen Chen et al. (2006) meneliti tentang dampak 

Komunikasi Organisasi dan Komitmen Organisasi pada Stres Kerja dan 

Kinerja Karyawan. Selama kurun waktu 20 tahun, bentuk Komitmen 

Organisasi dan Komunikasi Organisasi telah dipelajari secara mendalam 

tetapi hanya sedikit perhatian yang telah diberikan kepada variable 

tersebut.  Riset yang dilakukan oleh Jui – Chen Chen et al. (2006) tersebut 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan Komunikasi 

Organisasi, Stres Kerja, dan Komitmen Organisasi professional akuntansi 

antara kedua negara yaitu Amerika Serikat dan Taiwan. Selain itu, riset 

yang dilakukan Jui – Chen Chen et al. (2006) juga memiliki tujuan untuk 

mengidentifikasi hubungan antara Komunikasi Organisasi, Stres Kerja, 

Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan Profesional akuntansi di 

Taiwan dan di Amerika Serikat.  

Hasil yang diperoleh menunjukan bahwa tidak ada pengaruh 

tingkat Komunikasi Organisasi dan Stres Kerja dan di kedua negara 

tersebut. Sedangkan Komunikasi Organisasi memiliki pengaruh signifikan 

terhadap Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan pada kedua negara 

tersebut yaitu Amerika Serikat dan Taiwan. Menurut konsep yang 

dikembangkan komunikasi organisasi seharusnya memiliki efek terhadap 
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stress kerja, tetapi hasil riset tersebut berbanding terbalik dengan konsep. 

Peneliti akan menambah variabel mediasi yang akan mengkaji hubungan 

antara komunikasi organisasi dengan stres kerja yaitu Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) Yang Ditinjau dari Persepsi Kualitas Interaksi 

Atasan dan Bawahan. 

Menurut Robbins dan Judge (2008:40) dalam Soegandhi 2013, 

fakta menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan yang 

memiliki OCB yang baik, akan memiliki kinerja yang lebih baik dari 

organisasi lain. Salah satu contoh yang sederhana dalam penerapan OCB 

dalam organisasi ialah sikap atau sifat empati pada sesama karyawan 

maupun pada interaksi atasan bawahan, hal tersebut menjadi hal 

penunjang karena OCB sendiri dapat menurunkan stress kerja dalam 

lingkup kerja dikarenakan tidak semua permasalahan dalam organisasi 

dapat diselesaikan secara individu. Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) merupakan aspek yang unik dari aktivitas individual dalam bekerja. 

Organisasi akan berhasil apabila karyawan tidak hanya melakukan tugas 

pokoknya saja, namun juga mau melakukan tugas ekstra seperti mau 

bekerja sama, tolong menolong, memberikan saran, berpartisipasi secara 

aktif, memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan, serta mau 

menggunakan waktu kerjanya dengan efektif.  

Hasil penelitian Tan (2008) dalam Raharjaan , 2012 menemukan 

bahwa stres kerja berkorelasi dengan OCB. Kualitas interaksi atasan-

bawahan (Leader-Member Exchange/LMX) juga diyakini sebagai 
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predictor organizational citizenship behaviour (OCB). Miner (1988) 

dalam Novliadi, 2007 mengemukakan bahwa interaksi atasan dan bawahan 

(LMX) yang berkualitas tinggi akan memberikan dampak seperti 

meningkatnya kepuasan kerja, produktivitas, dan kinerja karyawan. 

Interaksi antara atasan dan bawahan juga merupakan sebuah sistem dalam 

berkomunikasi di lingkup organisasi. Apabila kualitas interaksi atasan 

bawahan tinggi maka atasan akan berpandangan positif terhadap 

bawahannya, sehingga bawahan akan merasakan atasannya memberikan 

dukungan baginya untuk maju di dalam organisasi tersebut. Hal ini 

tentunya akan meningkatkan rasa percaya dan loyalitas bawahan sehingga 

ia akan terus berusaha untuk dapat melakukan apa yang diharapkan 

atasannya. 

Penyelesaian tugas yang tidak mencapai waktu yang sudah 

ditentukan dapat dikarenakan adanya beban kerja yang cukup berat yang 

dapat ditimbulkan akibat adanya stres kerja. Stres dalam kategori rendah 

akan memberikan dampak positif bagi karyawan sehingga karyawan 

termotivasi untuk berprestasi. Namun, jika stres yang terlalu besar dapat 

mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungannya. 

Pemahaman mengenai stres dapat dilakukan dengan mengetahui terlebih 

dahulu sumber potensial penyebab stres. Suwatno dan Priansa (2011) 

dalam Rahajaan, 2012 mengemukakan bahwa beban kerja yang dirasakan 

seorang pegawai dapat merupakan sumber stress. Menurut Mangkunegara, 

2009 dalam Rahajaan (2012) mengungkapkan bahwa sumber penyebab 
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stres kerja, antara lain; (1) beban kerja yang dirasakan terlalu berat, (2) 

waktu kerja yang mendesak, (3) kualitas pengawasan kerja yang 

rendah,(4) iklim kerja yang tidak sehat, (5) konflik kerja, (6) perbedaan 

nilai antara karyawan dengan pemimpin yang frustasi dalam kerja. 

Kehidupan tanpa stres adalah kehidupan tanpa tantangan,  dan perubahan. 

Bagi kebanyakan orang tingkat stres yang rendah sampai sedang 

memungkinkan mereka melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi tingkat 

stres yang tinggi bahkan sedang berkepanjangan tentu akan menyebabkan 

kinerja karyawan turun. 

OCB adalah sikap simpati dari seorang pegawai / karyawan 

terhadap sesama karyawan, dalam hal membantu pekerjaan sesamanya 

tanpa harus di perintahkan atau tertulis dalam peraturan perusahaan, 

dengan OCB stres kerja bisa berkurang karena rasa simpati dari antar 

pegawai untuk membantu pekerjaan pegawai lain yang belum 

terselesaikan tanpa meminta imbalan, dan apabila dalam komunikasi 

organisasi sebuah  perusahaan sangat baik akan  menghasilkan  OCB atau 

sikap simpati yang ada dilingkup perusahaan,akan  mengurangi stres kerja 

di dalam perusahan.  

Komunikasi organisasi juga membutuhkan peran serta bawahan 

dan atasan. Leader Member Exchange menjelaskan hubungan 

interpersonal diantara atasan dan bawahan agar terjalin komunikasi yang 

baik sehingga muncul OCB yang akan mengurangi stres dalam bekerja. 

Hal ini dikarenakan OCB mempunyai korelasi positif dengan komunikasi 
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organisasi yang ditinjau dari persepsi dukungan organisasi dan OCB 

secara positif dapat menurunkan stres kerja, sehingga hasil dari kinerja 

karyawan juga akan meningkat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk 

mengkaji penelitian ini dengan judul : “Efek Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) Yang Ditinjau Dari Persepsi Kualitas Interaksi 

Atasan Bawahan Sebagai Variabel Yang Memediasi Pengaruh 

Komunikasi Organisasi Terhadap Stres Kerja”. 

 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagi berikut : 

“Apakah OCB yang ditinjau dari persepsi kualitas interaksi atasan-bawahan dapat 

memediasi pengaruh komunikasi organisasi terhadap stres kerja ?” 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas 

maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya 

pengaruh Komunikasi Organisasi terhadap Stres Kerja dengan 

OCB Yang Ditinjau dari Persepsi Kualitas Interaksi Atasan-

Bawahan sebagai variabel mediasi. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut : 

a. Manfaat teoritis 

Penelitian ini mendukung teori pertukaran atasan 

bawahan (Leader Member Exchange / LMX) sehingga organisasi 

dapat semakin memberikan kualitas interaksi atasan bawahan 

yang baik kepada setiap karyawan untuk meningkatkan OCB, 

menurunkan stres kerja karyawan. 

b. Manfaat praktis 

Dengan adanya komunikasi organisasi yang dimediasi 

OCB dari persepsi kualitas interaksi atasan bawahan akan 

mengurangi stres kerja, maka di perusahaan diharapkan lebih 

meningkatkan kualitas hubungan antara atasan bawahan 

sehingga tingkat stress kerja dalam organisasi tersebut dapat 

berkurang. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan dalam penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisikan tentang teori-teori yang mendukung 

penelitian, pengembangan, kerangka piker penelitian 

dan perumusan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan objek dan lokasi penelitian, populasi, 

dan sampel, definisi dan pengukuran variabel, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data/ uji 

hipotesis. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini berisikan hasil dan analisis data yang akan 

menguraikan pembahasan mengenai hasil penelitian dan 

analisis hipotesis yang telah dikemukakan. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian, saran, 

dan keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian. 




