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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 1.01. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan sekumpulan orang dengan latarbelakang yang 

berbeda namun memiliki tujuan atau visi yang sama. Salah satu bentuk 

organisasi ada dalam bidang industri. Perusahaan maupun instansi resmi pasti 

terdiri dari sekumpulan orang yang akan menjalankan visi. Suatu badan yang 

memiliki peran baik dalam proses distribusi maupun produksi. Mereka bersama 

untuk mencapai target dalam batas tempo tersendiri dan juga berusaha 

menjadikan lahan dalam pengembangan organisasi. Perusahaan dan instansi 

pun tidak hanya semata-mata sebagai petinggi dan pelaksana saja, namun juga 

pasti terdiri dari beberapa divisi. 

Sebagai individu yang aktif di dalamnya, para pelaksana atau karyawan 

dalam perusahaan pasti juga sudah memiliki tugas yang lebih terperinci. 

Karyawan diwajibkan untuk memenuhi tugas-tugas tersebut agar mereka tetap 

bekerja dalam bidang yang sesuai visi dan misi. Disinilah kunci dalam organisasi, 

setiap perusahaan memiliki cara dan aturan main sendiri-sendiri. Salah satunya 

berharap dengan diberikannya job description yang pasti, setiap individunya tidak 

hanya datang, duduk, dan berdiskusi, namun juga berinteraksi, berelasi, dan 

memiliki aksi sesuai dengan bidang pekerjaannya masing-masing. 

Selain bekerja sesuai deskripsinya, karyawan juga harus mampu 

menyuguhkan kemampuan lebih yang dibutuhkan oleh perusahaan. Mereka dan
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perusahaan pasti juga akan menemui berbagai macam tantangan. Berbagai 

tantangan serta tuntutan tentu saja juga membutuhkan banyak upaya, entah 

upaya yang dilakukan oleh karyawan tersebut secara pribadi maupun dari 

perusahaan atau instansi yang menaungi. Menanggapi tantangan yang sedang 

dihadapi, pastinya perusahaan sudah harus mengantisipasi. Banyak upaya yang 

perlu dilakukan agar karyawan punya keterlibatan yang pasti. Upaya yang 

diberikan pun harapannya juga mampu menjawab segala tuntutan yang ada dan 

membawa organisasi semakin memiliki kompetensi.  

Setiap perusahaan memiliki peran dan permasalahannya masing-masing. 

Perkembangan jaman saat ini menuntut organisasi untuk terus memperbaiki 

kinerja karyawan serta organisasinya agar masuk ke dalam persaingan dunia 

industri. Sebagai contoh arus globalisasi yang membawa dampak semakin 

pesatnya dunia informasi terkadang juga dapat menjadi boomerang bagi 

kehidupan organisasi. Apabila organisasi tidak selektif dalam menerima arus 

globalisasi ini tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada dinamika 

organisasi. Tinggal bagaimana organisasi tersebut mampu menjawab tuntutan 

zaman yang semakin hari semakin tinggi.  

Salah satu tuntutan jaman masa kini adalah munculnya teknologi. 

Dewasa ini masyarakat tengah menikmati pesatnya kemajuan teknologi yang 

semakin hari semakin canggih. Sederhananya, penggunaan alat komunikasi juga 

berpengaruh pada  beberapa sektor, termasuk bidang industri. Selain itu, 

perusahaan sudah memasuki penggunaan peralatan dan mesin yang lebih 

canggih, dan juga bahan kimia dalam proses produksi. Kemajuan teknologi 

menawarkan efisiensi waktu yang lebih cepat dan mudah, namun tentu merubah 
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susunan organisasi (Enggar, 2013). Hal tersebut menjadi salah satu upaya untuk 

menghasilkan produk atau jasa yang lebih baik agar dapat bersaing di pasaran.  

Damayanti (2005) mengemukakan bahwa tantangan yang dihadapi dunia 

usaha dimasa depan adalah menciptakan organisasi dengan manajemen 

sumber daya manusia yang memiliki kualitas tinggi. Namun saat ini banyak 

perusahaan yang hanya terfokus pada profit semata tanpa memperhatikan 

kekuatan daya tahan mental atau mind set dari para karyawan yang diberikan 

target tersebut (Sahrah & Setyawan, 2012). Tuntutan tersebut membuat banyak 

pihak termasuk organisasi harus mampu menanggapi secara responsif  

perubahan-perubahan yang terjadi (Novliadi, 2006). Segala macam perubahan 

yang terjadi baik eksternal maupun internal harus saling beriringan dalam 

menanggapi perubahan lingkungan, agar organisasi berjalan sesuai arahan dan 

mencapai suatu keberhasilan. 

Salah satu faktor penting dalam mencapai keberhasilan adalah sumber 

daya manusia (Novliadi, 2006). Dalam organisasi industri sendiri, selain 

melakukan perubahan peralatan yang berteknologi seiring, keberadaan manusia 

nya juga menjadi penggerak sumber daya lain yang dimiliki perusahaan. Oleh 

karena itu pemeliharaan karyawan dirasa sangat penting untuk menunjang 

efektivitas gerak operasional (Damayanti, 2005).  

Pada bidang industri dan organisasi proses produksi barang maupun jasa 

juga termasuk dalam efisiensi dan intensifikasi penggunaan sumber daya,  

karena sumber daya yang dimiliki organisasi terbatas (Sandjaja & Handoyo, 

2012). Saat ini, organisasi menuntut para karyawannya untuk menampilkan 
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upaya lebih, dengan bekerja lebih lama atau lebih mudah dihubungi (Bond, 

Galinsky, dan Swanberg, dalam Sandjaja dan Handoyo, 2012). 

Seperti yang dikatakan Ulrich (dalam Novliadi, 2016) bahwa kunci 

kesuksesan dalam menanggapi sebuah perubahan terletak pada sumber daya 

manusianya. Mereka sebagai inisiator dan agen perubahan, harapannya 

pembentukan budaya terjadi bersamaan dengan peningkatan kemampuan 

adaptasi organisasi. Organisasi menganggap bahwa dalam mencapai 

keunggulan harus mengusahakan kinerja individual setinggi-tingginya, karena 

pada dasarnya kinerja individu dapat mempengaruhi kinerja tim dan organisasi 

secara keseluruhan. Kinerja yang baik menuntut perilaku karyawan yang sesuai 

atau diharapkan oleh organisasi pula. Perilaku yang menjadi tuntutan organisasi 

saat ini adalah tidak hanya perilaku yang tercantum dalam uraian pekerjaan saja 

(in role) namun juga perilaku pendukung yang melebihi uraian tersebut (extra 

role). Perilaku extra role  disebut juga Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

(Novliadi, 2006).  

Pengertian OCB juga dikemukakan oleh Organ (dalam Zhong, Lam, dan 

Chen, 2011) bahwa OCB sebagai suatu perilaku individu yang dilakukan bukan 

karena adanya sistem reward dari organisasi, sehingga menaikkan fungsi 

organisasi itu sendiri. Kusumajati (2014) menyatakan bahwa OCB adalah 

perilaku sukarela yang melebihi kebutuhan dasar seorang pekerja sehingga 

dapat menguntungkan organisasi dan tidak berkaitan dengan kompensasi. 

Perilaku tersebut cenderung melihat seseorang (karyawan) sebagai makhluk 

sosial yang menjadi anggota organisasi, dibadingkan sebagai mahkluk individual 

yang mementingkan diri sendiri.  
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Sebagai mahkluk sosial, manusia mempunyai kemampuan untuk memiliki 

empati kepada orang lain dan lingkungannya serta menyelaraskan nilai-nilai 

yang dianutnya dengan nilai-nilai yang dimiliki lingkungannya. Kemampuan 

tersebut berguna untuk menjaga dan meningkatkan interaksi sosial yang lebih 

baik. Sama halnya dalam hidup berorganisasi, ketika karyawan dituntut untuk 

memiliki kemampuan lebih dari tanggungjawab pokoknya, maka ia akan 

membangun relasi dan berinteraksi dengan sesama anggota satu sama lain. 

Interaksi yang terjalin tersebut akan hidup dan tumbuh dan berorientasi pada 

kepentingan organisasi. Terlebih lagi, perilaku ini muncul karena adanya 

perasaan sebagai “anggota” organisasi dan merasa puas pada apa yang dapat 

ia lakukan untuk organisasi.  

Dalam sebuah organisasi dinyatakan memiliki OCB yang tinggi ketika 

perilaku yang dilakukan oleh setiap individu bersifat sukarela, tidak termasuk 

dalam uraian jabatan yang resmi. Selain itu seringkali perilaku yang dilaksanakan 

bersifat spontan dan tanpa diperintah, atau tidak disarankan oleh orang lain 

(Setyawan & Sahrah, 2012). 

Peningkatan atau kemunculan OCB selalu ditandai dengan beberapa 

faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi OCB menurut Organ (dalam Setyawan 

& Sahrah, 2012)  pada suatu organisasi diantaranya adalah suasana hati 

(mood), persepsi terhadap dukungan organisasional (Perceived Organizational 

Support), kualitas interaksi atasan bawahan (Leader -Member Exchange), masa 

kerja, jenis kelamin, budaya dan iklim organisasi.  

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Novliadi (2006) yang 

menemukan adanya hubungan positif yang sangat signifikan antara persepsi 
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terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan dan persepsi terhadap dukungan 

organisasional secara bersama-sama dengan OCB. Hasil penelitian tersebut 

juga memiliki kesamaan dengan yang dikemukakan oleh Cheng, Lam, dan 

Zhong (2009) bahwa terdapat hubungan yang positif antara LMX dengan OCB 

pada perilaku moderat dalam memberdayakan karyawan. Kedua hasil penelitian 

tersebut mengemukakan hasil yang sama pula dengan penelitian Trukenbrodt 

(2000), bahwa terdapat hubungan signifikan antara LMX terhadap OCB yang 

dilakukan pada 204 karyawan penuh waktu pada perusahaan berbasis teknologi.  

Dalam penelitian ini peneliti telah melakukan pengumpulan data awalan 

dengan observasi dan wawancara. Pengumpulan data wawancara dilakukan 

dengan mewawancarai 10 orang karyawan  dan dilengkapi dengan data 

observasi sebagai penunjang data yang sudah didapatkan. Wawancara 

dilakukan pada Human Resources Development (HRD), kepala bagian produksi, 

dan beberapa orang karyawan bagian produksi di PT. MCM Semarang. Dari hasil 

wawancara dan observasi yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018, 23 April 

2018, dan 30 April 2018, diperoleh 10 orang karyawan bagian produksi yang 

diwawancara. 

Selama melakukan pengambilan data awal peneliti menggunakan waktu 

sebaik mungkin dengan menggunakan tiga hari untuk observasi dan wawancara 

dengan karyawan bidang produksi. Hal tersebut dilakukan agar terjadinya 

efisiensi waktu dan agar tidak timbul kecurigaan oleh para karyawan. Peneliti 

sedapat mungkin tidak memperlihatkan apabila sedang melakukan observasi, 

karena hal tersebut dapat membuat karyawan tidak menjalankan pekerjaan 

secara alami atau cenderung dibuat-buat.  
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Observasi dilaksanakan disaat hari kerja. Peneliti melakukan observasi 

selama tiga hari dengan pembagian jam yang dibagi menjadi tiga yakni saat 

pagi, siang dan sore hari. Hal tersebut dilakukan dengan harapan saat pagi hari 

peneliti dapat mengobservasi karyawan saat masuk atau mulai bekerja. 

Kemudian ketika siang hari, peneliti mengobservasi saat jam istirahat. Sore hari, 

peneliti kembali mengobservasi ketika waktu pulang atau saat akhir pekerjaan. 

Observasi dilaksanakan kurang lebih selama dua hingga tiga jam. Selama 

observasi peneliti menggunakan catatan atau tabel seperti yang ada di bawah. 

1.01. Tabel Hasil Observasi 

No Hasil observasi Jumlah karyawan Prosentase 

1 
Karyawan duduk bersantai usai 
bekerja selama yang lain masih 
melanjutkan pekerjaannya 

6 orang 60% 

2 
Karyawan tidak membantu rekan 
yang belum selesai 
pekerjaannya 

7 orang 70% 

3 
Karyawan tidak menggunakan 
sepatu dan seragam di tempat 
kerja atau saat penggunaan alat 
kerja 

10 orang 100% 

4 Jam masuk  usai istirahat tidak 
tepat waktu 

6 orang 60% 

5 
Karyawan jalan-jalan dan 
ngobrol selama jam kerja 
berlangsung 

7 orang 70% 

6 Karyawan tidak mematikan 
lampu ruangan usai tidak dipakai 

8 orang 80% 

Dari Tabel Hasil Observasi nampak bahwa terdapat enam orang yang 

hanya duduk bersantai saat  yang lain sedang mengerjakan pekerjaannya, selain 

itu terdapat tujuh orang yang tidak membantu rekan yang belum selesai bekerja. 

Selanjutnya, ditemui oleh peneliti bahwa hampir seluruh karyawan tidak 

menggunakan sepatu dan seragam disaat bekerja atau ketika menggunakan alat 

kerja. Sebanyak enam orang nampak tidak tepat waktu atau terlambat masuk 
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kerja usai jam istirahat makan siang, lalu ditambah dengan delapan orang 

nampak tidak mematikan lampu usai menggunakan ruang kerja. Selama jam 

kerja pun terlihat tujuh orang sedang berjalan-jalan dan tidak fokus untuk 

bekerja. Hal ini sesuai menunjukan adanya indikasi OCB yang rendah pada PT. 

MCM. 

Tidak hanya data observasi saja, namun peneliti juga melakukan 

wawancara dengan hasil yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini. 

1.02. Tabel Hasil Wawancara 

No Pernyataan 
Jumlah 

Karyawan 
Prosentase 

1 Tidak membantu rekan  7 70% 

2 Tidak disiplin  6 60% 
3 Mengeluh 8 80% 

4 Ada hubungan tidak baik antar 
rekan kerja  

6 60% 

5 Pasif dalam kegiatan perusahaan 
di luar pekerjaan 

6 60% 

 Total karyawan yang diwawancara                                   10 orang 

Dari hasil tabel di atas diketahui bahwa terdapat tujuh orang yang 

mengaku tidak pernah membatu rekan baik saat atau tidak dibutuhkan. 

Sebanyak enam orang juga merasa tidak disiplin karena berbagai macam 

alasan, dan juga delapan orang masih sering mengeluh dengan pekerjaan. 

Hubungan antar rekan kerja yang tidak baik juga diakui oleh enam orang, baik 

kepada sesama rekan atau kepada atasan maupun bawahan. Apabila 

perusahaan memiliki kegiatan diluar, maka sebanyak enam orang merasa tidak 

tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. 

 Selain OCB yang dibutuhkan oleh organisasi, maka seperti yang telah 

disebutkan diatas bahwa salah satu prediktor penunjang atau yang 

mempengaruhihal hal tersebut adalah LMX. LMX menurut Miner (dalam  
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Novliadi, 2006) merupakan kualitas interaksi hubungan yang berkualitas tinggi 

atasan dan bawahan serta memberikan dampak dalam produktifitas kerja, 

kepuasan kerja, dan kinerja karyawan itu sendiri.  

Dalam hal ini LMX sendiri merupakan salah satu faktor yang mampu 

mempengaruhi OCB. Dinamika yang diberikan oleh LMX terhadap OCB 

berbanding lurus. Apabila kualitas interaksi yang diberikan terhadap atas kepada 

bawahan dinilai positif maka akan sebanding lurus dengan perilaku OCB yang 

tinggi.  

Sama seperti halnya yang terjadi pada karyawan PT. MCM, bahwa 

ditemui beberapa karyawan tidak terlibat aktif di luar kegiatan yang diadakan 

oleh perusahaan karena tidak adanya kedekatan antara atasan dengan 

karyawan bagian produksi. Adapun karyawan juga cenderung beristirahat 

sebelum waktunya ataupun tidak tepat waktu usai jam istirahat, dan tidak 

berinisiatif untuk membantu rekan lain dalam penyelesaian pekerjaan. Beberapa 

kali karyawan juga sering dimarahi atau diberikan tugas pekerjaan yang dinilai 

tidak sepadan, sehingga membuat karyawan asal-asalan untuk mengerjakan 

pekerjaan tersebut. 

Hal-hal yang telah disebutkan di atas sama halnya dengan perilaku yang 

bertolak belakang dengan aspek-aspek OCB. Dengan demikian peneliti 

menganggap bahwa dari hasil wawancara beberapa karyawan dan observasi 

lapangan, maka extra role yang dimiliki oleh karyawan dinilai kurang karena 

adanya kemungkinan salah satu pengaruh dari faktor-faktor OCB.  

Oleh karena itu penelitian ini penting untuk dilakukan guna  mengetahui 

lebih lanjut mengenai apakah terdapat hubungan antara Leader Member 
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Exchange (LMX) dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada 

karyawan PT. MCM. 

1.02. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara LMX dengan OCB pada karyawan industri PT. MCM. 

1.03. Manfaat Penelitian 

1.03.01. Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan dan 

perkembangan ilmu psikologi, khususnya di bidang Psikologi Industri dan 

Organisasi yang erat kaitannya dengan LMX dan OCB. 

1.03.02. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan untuk 

meningkatkan OCB pada karyawan yang berkaitan dengan LMX, sehingga dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan oleh perusahaan dan 

berinteraksi dari atasan kepada bawahan. 


