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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Persaingan usaha di Indonesia akan semakin ketat seiring dengan 

pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Persaingan menjadi semakin 

ketat karena pelaku usaha di Indonesia berada dalam zona pasar bebas, dimana 

para pelaku usaha lain yang tergabung dalam MEA siap menyerbu pasar 

Indonesia.  Oleh sebab itu perusahaan perlu menyiasatinya dengan terus 

melakukan pembenahan agar siap bersaing di zona pasar bebas ini. Melakukan 

pembenahan secara efektif juga menjadi langkah yang tepat bagi perusahaan. 

Efektif berarti melakukan pembenahan secara terencana dengan melakukan 

analisa di perusahaan tersebut terlebih dahulu.  

Analisa dapat dilakukan pada setiap komponen perusahaan. Perusahaan 

adalah sebuah organisasi, maka memiliki komponen yang terdiri dari sistem peran, 

pola hubungan kerja dan pelaksana tugas (Torang, 2014, hal. 25). Memperbaiki 

dan mengembangkan sistem peran serta pola hubungan kerja lebih mudah 

daripada melakukan pembenahan pada pelaksana tugas atau sumber daya 

manusia. Sistem peran dan pola hubungan kerja adalah dua hal yang dapat dibuat. 

Apabila sistem peran dan pola tersebut kurang efektif, perusahaan dapat sewaktu-

waktu mengubahnya, sedangkan sumber daya manusia membutuhkan waktu 

untuk berproses. Kendati demikian, sumber daya manusia memiliki peran yang 

penting, karena SDM inilah yang mengoperasikan dan menjalankan sistem peran 

dalam perusahaan.  

Sumber daya manusia merupakan komponen yang unik. Manusia memiliki 

banyak hal dalam dirinya, seperti emosi, motivasi, dan menghasilkan perilaku yang 
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berbeda satu orang dengan lainnya. Perusahaan sebaiknya 

memperhatikan sumber daya manusia atau karyawan sebagai manusia dalam 

kemanusiaannya, bukan semata-mata sebagai alat pencapai tujuan (Andriani, 

dkk., 2012, hal. 341). Perusahaan yang memperlakukan sumber daya manusia 

sebagai suatu aset yang paling berharga, akan meraih keberhasilan mengesankan 

dan lebih kompetitif (Nelson, 2007, hal. 10). Contohnya, perusahaan yang 

menyediakan jasa seperti Bank Perkreditan Rakyat, dalam menghadapi 

persaingan juga perlu meningkatkan sumber daya manusia. Menurut Sekretaris 

Perhimpunan Bank Perkreditan Indonesia (Perbarindo) Sumatera Utara (Sumut) 

Bumaman Teodeki Tarigan, BPR saat ini fokus untuk meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia (SDM) sehingga kepercayaan masyarakat terhadap BPR 

semakin tinggi serta meningkatkan daya saing (Leandha, 2016). 

Guna tercapainya tujuan perusahaan secara optimal, diperlukan adanya 

dukungan yang optimal pula dari para karyawan. Perusahaan membutuhkan 

karyawan yang akan melakukan pekerjaannya melebihi tugas biasa mereka dan 

memberikan kinerja yang melebihi harapan (Robbin dan Judge, 2008, hal. 40). 

Adanya perilaku seperti itu, menimbulkan dampak yang positif bagi perusahaan. 

Interaksi sosial di antara para karyawan menjadi lebih lancar, mengurangi 

terjadinya perselisihan, dan meningkatkan efisiensi perusahaan (Kusumajati, 

2014, hal. 63). Perilaku karyawan yang secara sukarela dilakukan di luar deskripsi 

pekerjaan ini disebut juga Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Pada 

kalimat selanjutnya Organizational Citizenship Behaviour akan disebut sebagai 

OCB. 

Organ, dkk (2006, hal. 3) mendefinisikan OCB sebagai suatu perilaku 

individual yang muncul secara sukarela dan tidak termasuk dalam sistem penilaian 
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formal, perilaku-perilaku tersebut dapat meningkatkan fungsi organisasi menjadi 

lebih efisien dan efektif. OCB  juga memiliki pengertian sebagai suatu perilaku 

karyawan yang suka bertindak positif melebihi atau di luar dari kewajiban 

pekerjaannya, seperti membantu pekerjaan rekan kerja, andil dalam memberi usul 

dalam organisasi dan lain-lain tanpa ada sanksi atau imbalan khusus untuk 

perbuatannya tersebut (Kartika, dkk., 2015, hal. 246). Sedangkan Robbins dan 

Judge (2008, hal. 40) mengatakan bahwa OCB adalah perilaku pilihan yang tidak 

menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun mendukung 

berfungsinya organisasi tersebut secara efektif.  

Ada dua kategori perilaku dalam OCB menurut Organ dan Konovsky 

(Spector, 2008, hal. 265). Dua perilaku tersebut adalah perilaku yang secara 

spesifik diperlukan (compliance) dan perilaku altruism. Contoh perilaku compliance 

adalah mengikuti peraturan perusahaan, seperti datang bekerja tepat waktu serta 

tidak membuang waktu. Sedangkan perilaku altruism merupakan perilaku 

membantu, misalnya membantu permasalahan karyawan lain atau bahkan atasan 

meskipun tidak diperlukan.  

OCB menjadi aspek penting dalam perilaku karyawan yang berkontribusi 

terhadap keefektivitasan perusahaan secara menyeluruh (Spector, 2008, hal. 

265). Podsakoff et al. (dalam Kartika, dkk., 2015, hal. 245) menyatakan bahwa 

OCB dapat berkontribusi dalam kesuksesan organisasi seperti meningkatkan 

produktifitas karyawan, meningkatkan stabilitas kinerja perusahaan, memperkuat 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh dan mendapatkan karyawan terbaik. 

Organisasi menginginkan dan membutuhkan karyawan yang bersedia melakukan 

tugas yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaan mereka (Robbins dan 

Judge, 2008, hal. 40).  
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OCB memiliki banyak dampak positif dan bermanfaat bagi kemajuan 

sebuah perusahaan, dalam hal ini adalah BPR. BPR membutuhkan karyawan 

dengan OCB untuk mencapai kesuksesan organisasi, salah satunya dengan 

mencapai tingkat pelayanan terbaik dari BPR lainnya (Kartika, dkk., 2015, hal. 

245). OCB yang dilakukan karyawan di perusahaannya secara berulang akan 

membuat fungsi perusahaan berjalan lebih mulus daripada karyawan yang jarang 

melakukan OCB (Organ, dkk., 2006, hal. 3). Selain itu minat masyarakat yang 

menabung di BPR semakin tinggi menyebabkan perusahaan jasa penting untuk 

memiliki karyawan dengan OCB. Hal ini agar BPR dapat memberikan pelayanan 

terbaik kepada para nasabah. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya OCB adalah kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi, persepsi peran, perilaku kepemimpinan dan 

kualitas leader member exchange, persepsi akan keadilan, disposisi individu, 

motivasi, serta usia karyawan (Organ dalam Jahangir, dkk., 2004, hal. 79). Pada 

kalimat selanjutnya kualitas leader member exchange akan disebut sebagai 

kualitas LMX. Meta analisis yang dipelajari oleh Hoffman, dkk dan Podsakoff, dkk 

(dalam Spector, 2008, hal. 266) menunjukkan bahwa OCB akan muncul ketika 

karyawan puas akan pekerjaan mereka, memiliki komitmen afektif yang tinggi, 

merasa diperlakukan adil oleh perusahaan, dan memiliki relasi yang baik dengan 

atasannya. Menurut Gibson, dkk, (2003, hal 140) OCB pada karyawan dapat 

muncul akibat kepemimpinan yang diterima karyawan tersebut dari atasan 

mereka. 

Penelitian oleh Ilies dkk (2007, hal. 273), menunjukkan bahwa teori 

kepemimpinan yaitu kualitas LMX merupakan salah satu faktor OCB yang memiliki 

korelasi lebih tinggi dibandingkan faktor lainnya. Meta analisis juga menemukan 
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bahwa kepemimpinan dan relasi antara karyawan dengan atasannya adalah salah 

satu prediktor OCB yang kuat (Spitzmuller, dkk,. 2008, hal. 113). Scott, dkk (2006, 

hal. 35) melakukan studi meta analisis yang hasilnya menunjukkan gambaran 

beberapa implikasi kualitas leader member exchange yang secara langsung 

mempengaruhi OCB.   

Kualitas LMX lebih mempengaruhi kemunculan OCB karena kualitas LMX 

merupakan interaksi antara supervisor dan anak buahnya (Scott, dkk, 2006, hal 

22).  Karyawan dengan kualitas LMX yang baik akan trade atau memberikan 

perilaku “melebihi standard dan jauh melewati kewajiban tugas” sebagai imbalan 

atas interaksi dengan atasannya (Cole, dkk, 2002, hal 2002; Liden dkk, 1997 

dalam Hackett, Farh, Song, & Lapierre, 2003, hal. 15).  Peran pemimpin dalam 

memfasilitasi munculnya OCB pada karyawan adalah krusial. Berdasarkan hasil-

hasil penelitian di atas, peneliti memilih kualitas LMX sebagai salah satu faktor 

yang menyebabkan munculnya OCB di perusahaan untuk menjadi variabel bebas 

dalam penelitian ini. 

Kualitas LMX sebagai salah satu faktor munculnya OCB pada karyawan 

merupakan salah satu teori kepemimpinan yang unik. Teori kualitas LMX 

beranggapan bahwa atasan tidak memperlakukan semua bawahannya dengan 

cara yang sama (Sarisusantini, 2012, hal. 3).  Teori kepemimpinan ini lebih 

berfokus pada dyad karyawan dengan atasan langsung daripada hubungan 

atasan dengan unit kerjanya (Spector, 2008, hal. 348). Para pemimpin dengan 

pendekatan kualitas LMX akan membangun ikatan dan hubungan pribadi dengan 

masing-masing karyawan (Ivancevich, dkk., 2007, hal. 349).   

Menurut Dansereau & Haga (dalam Anggriawan, 2012, hal. 3), kualitas 

LMX merupakan sebuah alternatif pendekatan untuk memahami pengaruh 
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kepemimpinan dalam mengefektifkan karyawan yang berfokus pada hubungan 

kelompok antara pemimpin dan tiap-tiap karyawan. Prinsip dasar kualitas LMX 

adalah ketika pemimpin atau atasan mengembangkan bermacam-macam tipe 

interaksi dengan bawahan mereka dan kualitas interaksi ini mempengaruhi sikap 

dan perilaku pemimpin serta anak buahnya (Gerstner & Day dalam Ilies, dkk., 

2007, hal. 269). 

PT. BPR Restu Artha Makmur merupakan salah satu BPR di Semarang 

yang sedang berkembang. Seiring dengan berkembangnya perusahaan, pihak 

BPR sedang melakukan evaluasi dan perubahan sehingga dapat memberikan 

mutu pelayanan yang semakin baik kepada nasabah-nasabah serta meningkatkan 

keefektifan perusahaan. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan dengan pihak 

personalia PT. BPR Restu Artha Makmur, secara rupiah, laba perusahaan 

memang mengalami peningkatan, namun prosentasenya menurun.   

Tabel 1.01. Prosentase Kenaikan Laba 

Tahun 
 

Laba 
 

% Kenaikan Laba 
 

 
2015 

 
Rp 15.790.717.016,00 

 

2016 Rp 20.879.225.367,00 32% 
2017 Rp 21.262.640.469,00 2% 
2018 
 

Rp 21.180.100.247,00 
 

0% 
 

Untuk mengatasi masalah tersebut, salah satu cara yang dilakukan pihak  

BPR adalah meningkatkan kualitas SDM. Pihak BPR secara khusus menyoroti 

fenomena perilaku membantu, dalam hal ini OCB, yang semakin jarang ditemui 

pada para karyawan. Hal ini tentu saja berbeda dengan harapan pihak BPR yang 

menginginkan para karyawan dengan sukarela dan tanggap dengan memberikan 

kontribusi aktif dan pelayanan ekstra kepada para nasabah BPR. 
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Wawancara pada tanggal 15 Mei 2018 yang peneliti lakukan terkait dengan 

perilaku OCB kepada pihak personalia memperlihatkan bahwa karyawan-

karyawan BPR lebih cenderung bertindak secara individual, terutama antar 

karyawan di departemen atau bagian lain. Misalnya, pada saat karyawan bagian 

pengawas kredit sedang kewalahan karena ada banyak nasabah yang datang 

untuk melunasi kredit, walaupun tahu bahwa karyawan bukan pengawas kredit 

pun diperbolehkan untuk ikut menangani pelunasan kredit para nasabah, 

karyawan bagian lain tidak terlihat ada yang membantu.   

Selain itu, kebanyakan dari para karyawan akan langsung pulang ketika 

pekerjaannya sudah selesai, meskipun ada karyawan lain yang pekerjaannya 

belum selesai dan mungkin membutuhkan bantuan. Hal ini sangat berbeda 

dengan situasi pada saat awal BPR berdiri, contohnya ketika karyawan bagian 

teller belum dapat pulang karena mengalami selisih antara pencatatan dan fisik 

uangnya, karyawan bagian lain seperti customer service dan IT ikut menemani dan 

memberi dukungan kepada karyawan teller tersebut, sehingga tidak merasa 

sendirian.  

Hasil wawancara tanggal 1 Agustus 2018 dengan beberapa karyawan 

tingkat manajerial juga menunjukkan bahwa partisipasi dan kontribusi karyawan 

yang kurang aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan pihak BPR. 

Kebanyakan dari para karyawan mengobrol sendiri dan cenderung tidak 

mendengarkan pada saat doa pagi dan morning training. Pada saat rapat pun, 

karyawan hanya menjadi pendengar dan pelaksana saja dan kurang memberikan 

kontribusi berupa saran maupun pendapat. Hasil pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti menunjukkan para karyawan yang sibuk dengan handphone masing-

masing pada saat mengikuti acara atau kegiatan di perusahaan. 
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Di samping itu, menurut penuturan sejumlah karyawan marketing, bantuan 

kepada sesama rekan kerja pun enggan diberikan karena terkendala kesibukan 

masing-masing, yang penting target dapat tercapai. Sedangkan karyawan-

karyawan non marketing mengeluhkan beberapa dari rekan kerjanya yang kerap 

kali datang terlambat. Tabel 1.02 menunjukkan bahwa ada 44 dari total 59 

karyawan non marketing yang masih datang terlambat. Bahkan ada pula karyawan 

yang datang terlambat sembilan kali dalam satu periode. Berdasarkan uraian di 

atas, dapat disimpulkan bahwa memang ada penurunan perilaku OCB pada 

karyawan BPR. 

Tabel 1.02. Jumlah Keterlambatan Karyawan Non Marketing Periode 23 Juli – 22 
Agustus 2016 
 

Frekuensi 
Keterlambatan 

Jumlah Karyawan 
Terlambat 

 
1 

 
14 

2 6 

3 6 

4 7 

5 1 

6 3 

7 4 

8 2 

9 
 

1 

Total 
 

44 

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada tanggal 1 Agustus 

2018 dengan beberapa karyawan BPR terkait kualitas LMX, terungkap bahwa 

karyawan merasa interaksi dengan atasan mereka kurang berjalan lancar. 

Karyawan merasa atasan tidak bisa menjadi partner diskusi, misalnya mengenai 

karir atau masalah-masalah lain yang di luar pekerjaan. Selain itu karyawan tidak 

dapat mengandalkan atasan untuk mengecek hasil kerja mereka karena merasa 

atasan kurang mumpuni. Relasi antar karyawan dengan atasan yang terjalin pun 
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kurang hangat. Hal ini diperkuat dengan seringnya karyawan mengeluhkan 

tentang supervisor nya kepada HRD. 

Pramusari (2009) pernah melakukan penelitian mengenai hubungan antara 

kualitas LMX dan OCB pada kantor pertanahan kota administrasi Jakarta Selatan. 

Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa kualitas LMX terbukti memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap OCB. Senada dengan hasil 

penelitian Pramusari, uji hipotesis yang dilakukan oleh Jaya dan Mangundjaya 

(2010) terhadap kualitas LMX dan OCB karyawan tetap di beberapa perusahaan 

keuangan di Jakarta memperoleh r sebesar 0,34 dengan p<0,01. Hal tersebut 

menunjukkan kualitas LMX memiliki relasi positif dengan OCB. 

Bersumber pada teori serta hasil penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kualitas LMX dan OCB memiliki korelasi 

positif dan terbukti secara empiris OCB dapat meningkatkan kinerja. Sedangkan 

di PT BPR Restu Artha Makmur sedang berusaha meningkatkan kualitas 

karyawan untuk menaikkan kinerja perusahaan. Sementara itu terlihat pula di 

BPR, adanya persoalan menyangkut variabel kualitas LMX dan OCB, oleh sebab 

itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan antara 

Kualitas Leader Member Exchange dengan Organizational Citizenship Behaviour 

pada karyawan PT. BPR Restu Artha Makmur.” 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empirik 

hubungan antara Kualitas Leader Member Exchange dengan Organizational 

Citizenship Behaviour karyawan. 
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1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan 

dalam bidang psikologi industri dan organisasi, khususnya mengenai 

Organizational Citizenship Behaviour dan Kualitas Leader Member Exchange. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pihak personalia 

PT BPR Restu Artha Makmur mengenai tingkat Organizational Citizenship 

Behaviour dan Kualitas Leader Member Exchange, sehingga organisasi dapat 

menyusun program-program pengembangan perusahaan terkait kedua variabel 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


