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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

CV. Budiarta adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

penjualan bahan kimia. Namun demikian para kenyataanya penjualan terbesar dari 

perusahaan selama ini adalah berasal dari alkohol. Hampir 40% nilai penjualan 

perusahaan berasal dari transaksi penjualan alkohol, sedangkan 60% lainnya 

adalah penjualan bahan kimia lain-lain selain alkohol. Selain menempati 

persentase nilai penjualan tertinggi juga memberikan kontribusi margin laba 

terbesar dibandingkan dengan penjualan bahan kimia lain, sehingga pendapatan 

terbesar CV. Budiarta adalah berasal dari alkohol. 

Peraturan pemerintah mengenai pembatasan penjualan alkohol hanya 

kepada konsumen tertentu (rumah sakit,  rumah bersalin, puskesmas dan apotik) 

menjadikan pendapatan CV. Budiarta mengalami penurunan drastis yaitu pada 

tahun 2008 nilai penjualannya mencapai Rp. 25.530.000.000 dan kemudian pada 

tahun 2009 Rp. 24.354.000.000. Tetapi pada awal tahun 2010 hanya                            

Rp. 6.456.000.000. 

Penurunan yang berlarut-larut dan bahkan mengalami penurunan yang 

sangat drastis pada semester pertama tahun 2010 memaksa perusahaan harus 

menjual aset-asetnya yang dibeli secara kredit untuk mengurangi beban 

perusahaan. Tidak berhenti sampai pada penjualan aset, perusahaan juga 

melakukan pemutusan hubungan kerja beberapa karyawan yang dianggap kurang 
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produktif. Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan pimpinan CV. 

Budiarta diketahui ternyata memang terjadi penurunan penjualan dan kemudian 

karyawan memiliki perilaku yang terkait dengan OCB. Jadi regulasi pemerintah 

mengenai penjualan alkohol, menyebabkan penurunan penjualan dan omset 

perusahaan, namun demikian di sisi Sumber Daya Manusia membawa implikasi 

positif yang teridentifikasi sebagai OCB sebagaimana dimensi-dimensi OCB yang 

dikembangkan oleh Organ et al (2006): (altruism, civic virtue, conscientiousness, 

sportsmanship dan cortesy). 

Meskipun saat ini perusahaan menghadapi kondisi ketidakmenentuan 

karyawan karyawan pada umumnya tetap bekerja dengan baik bahkan 

menunjukkan sikap kerja yang lebih baik, seperti segera bekerja kembali saat 

istirahat habis, datang kerja lebih awal, dan membantu karyawan lain di luar 

bagian. Perilaku-perilaku tersebut ketujuh indikasi pergeseran perilaku (tabel 2) 

dari hasil wawancara dengan pimpinan dan karyawan CV Budiarta Tegal  dapat 

dikelompokkan dalam tiga dari lima dimensi yang dikembangkan oleh Organ et al 

(2006) yang meliputi altruism, civic virtue, conscientiousness, sportsmanship dan 

courtesy. 

Organ et al (2006) mengelompokkan OCB ke dalam lima dimensi yaitu 

(1) altruism yaitu perilaku membantu karyawan lain tanpa ada paksaan pada 

tugas-tugas yang berkaitan erat dengan operasi-operasi organisasional (misalnya, 

membantu rekan kerja dalam bertugas), (2) civic virtue yaitu perilaku yang 

menunjukkan pastisipasi sukarela dan dukungan terhadap fungsi-fungsi organisasi 

baik secara profesional maupun sosial alamiah (misalnya, tanpa perintah 

karyawan rela mewakili perusahaan untuk program bersama), (3) 

conscientiousness adalah perilaku yang berisi tentang kinerja dari prasyarat peran 

yang melebihi standart minimum (misalnya, berinisiatif meningkatkan 
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kompetensinya), (4) sportsmanship berisi tentang pantangan-pantangan membuat 

isu-isu yang merusak meskipun merasa jengkel (misalnya, memahami dan 

berempati saat dikritik), (5) courtesy adalah perilaku meringankan problem-

problem yang berkaitan dengan pekerjaan yang dihadapi orang lain (misalnya, 

memiliki inisiatif untuk membantu karyawan baru dalam menggunakan peralatan 

bekerja). Berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan pimpinan dan 

karyawan Budiarta Tegal diketahui ada beberapa indicator pergeseran perilaku 

OCB karyawan yaitu: karyawan datang lebih awal 5 menit, karyawan segera 

bekerja kembali saat waktu istirahat habis, karyawan tidak mengobrol saat jam 

bekerja, datang dan mengikuti meeting, rela menggantikan karyawan lain yang 

tidak masuk kerja, mau membantu karyawan lain di luar bagiannya, serta jarang 

mengeluh saat bekerja. 

Pergeseran perilaku ini menarik untuk diteliti mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi OCB. Sebagaimana dikutip dalam Djati (2008) ada tiga faktor 

internal penting yang mempengaruhi OCB yaitu tanggung jawab moral karyawan,  

komitmen karyawan serta motivasi. Ketiga variabel tersebut selanjutnya 

dijelaskan sebagai berikut: faktor pertama adalah moral karyawan, moral 

merupakan pertimbangan etik seseorang dalam melakukan sebuah tindakan.  

Pentingnya moral dalam menjelaskan OCB dijelaskan oleh Siders et al  (2001) 

sebagaimana dikutip oleh Djati (2008) yang menyatakan bahwa perilaku OCB 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri 

karyawan (internal) dan faktor diluar karyawan (eksternal). Faktor internal 

meliputi moral, rasa puas dan sikap positif, sedangkan faktor eksternal meliputi 
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sistem manajemen,  sistem  kepeminpinan dan  budaya  perusahaan. Dari 

penjelasan ini disimpulkan bahwa faktor moral merupakan faktor internal yang 

mempengaruhi OCB.  Moral memiliki tiga komponen yaitu mengerti, mengetahui 

dan dampat memperhitungkan arti guna mempertimbangkan akibat dari suatu 

perbuatan. Seseorang dinyatakan sadar apabila sepenuhnya memahami perbuatan 

yang dilakukan. Seseorang yang sadar akan cinta terhadap pekerjaanya. Rasa cinta 

ini akan menimbulkan kepatuhan dan kerelaan serta kesediaan untuk berkorban 

untuk organisasi.  

Faktor kedua adalah faktor motivasi, menurut Chien (2008) motivasi  

merupakan salah satu faktor penting dalam memahami OCB. Memandang OCB 

dari sudut pandang motif dapat mempermudah memahami OCB. Altruism 

merupakan merupakan salah bentuk perilaku motif afiliasi dan merupakan bagian 

dari motif berprestasi, namun demikian altrusim juga bisa dimaknai sebagai 

bentuk dari ekspresi motif kekuasaan. Dengan demikian disimpulkan bahwa tiga 

komponen motivasi (motif afiliasi, motif berpretasi dan motif kekuasaan) 

merupakan dimensi-dimensi penting dalam menjelaskan sikap OCB karyawan.  

Sedangkan faktor ketiga adalah faktor komitmen organisasional. 

Menurut Noor (2009) komitmen organisasional sangat penting karena komitmen 

organisasional berhubungan dengan absensi, usaha kerja yang lebih keras dan 

perpindahan kerja. Seorang karyawan yang memiliki tingkat komitmen yang 

tinggi cenderung loyal dan ingin tetap bergabung dengan organisasi.  Karyawan 

yang memiliki komitmen yang tinggi akan memberikan kontribusi yang lebi besar 

kepada organisasi.  Peran di luar deskripsi tugas (extra – role behavior) 
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merupakan dampak dari komitmen. Karyawan yang memiliki komitmen yang 

kuat cenderung melakukan peran di luar deskripsi dibandingkan dengan 

karyawan-karyawan dengan tingkat komitmen yang rendah.  

 Untuk memastikan bagaimana pengaruh moral, motivasi dan komitmen 

organisasional terhadap OCB di CV. Budiarta, penulis melakukan survey tentang 

perubahan perilaku yang dilakukan terhadap 15 karyawan CV dengan hasil 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1. 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku  

Keanggotaan Karyawan di CV. Budiarta 

No Faktor-faktor Jumlah jawaban % 
1 Motivasi kerja di CV. Budiarta 7 45,66 
2 Komitmen untuk bekerja di perusahaan 8 53,33 
3 Alasan balas budi terhadap perusahaan  6 40,00 
4 Tuntutan disiplin 2 13,33 
5 Tidak ingin kena PHK 4 26,66 
6 Loyal dengan perusahaan 2 13,33 
7 Cinta dengan perusahaan  2 13,33 

Sumber: hasil prasurvey terhadap 15 karyawan CV. Budiarta 

Berdasarkan hasil prasurvey mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

OCB di CV. Budiarta Tegal didapatkan 3 alasan terbanyak yang dijawab 

responden yaitu alasan motivasi, alasan komitmen dan alasan balas budi atau 

moral. Hal ini menarik peneliti untuk menguji pengaruh motivasi, komitmen 

organisasional dan tanggung jawab moral terhadap OCB Karyawan CV. Budiarta.  

Faktor pertama yang menyebabkan pergeseran perilaku adalah motivasi 

untuk kerja di CV. Budiarta merupakan alasan yaitu sebanyak 45,66%. Seperti 

yang diutarakan oleh Teori Harapan bahwa harapan yang dibawa seorang pegawai 

ketika memasuki suatu organisasi termasuk didalamnya adalah reward harapan. 

Reward nyata yang diterima seorang pegawai, biasanya berupa apa yang 
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diperolehnya dari pekerjaannya, seperti gaji, keamanan kerja, promosi, pujian, 

kedudukan, pengakuan dan penghargaan. Apa yang diberikan oleh organisasi 

sebagai balas jasa atas tenaga pegawai ini biasanya disebut dengan outcomes. 

Sepanjang outcomes yang diterima oleh pegawai sesuai dengan input dan 

kualifikasinya, maka individu tersebut tidak akan terganggu dengan apa yang 

diterima oleh pegawai lain dan juga tidak akan tergoda dengan pekerjaan atau 

organisasi lain, Paramitha dkk. (2008). Dalam hal ini karyawan CV. Budiarta 

memiliki harapan untuk tetap bisa dipekerjakan oleh perusahaan, sehingga 

motivasi mereka untuk tetap bisa bekerja di perusahaan memicu kesetiaan untuk 

bekerja diluar peran mereka.   

Faktor kedua adalah komitmen untuk bekerja di perusahaan yaitu 

sebanyak 53,33%. Menurut Sandra (2008) komitmen menghasilkan kinerja 

organisasi yang diharapkan, dapat digunakan untuk memprediksi keberhasilan 

misalnya tingkat perputaran, intensitas tingkat perputaran, kinerja, kepuasan kerja, 

perilaku prososial organisasi, dan kealpaan. Hal ini mengindikasikan bahwa 

komitmen merupakan variabel penting yang menjelaskan OCB karyawan.  

Faktor ketiga adalah faktor balas budi atau moral yaitu sebanyak 40%.  

Menurut mereka perusahaan saat ini sedang mengalami kesulitan sehingga mereka 

harus membantu dengan cara-cara yang mereka bisa lakukan seperti halnya 

membantu karyawan lain di luar bagian ataupun menggantikan karyawan yang 

sedang tidak masuk.. Moralitas berkaitan dengan perilaku seorang karyawan 

dalam bekerja, karyawan yang memiliki sensitivitas moral lebih tinggi akan 

menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban mereka. Moralitas karyawan 
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berkaitan dengan OCB, semakin tinggi sensitivitas moral karyawan maka semakin 

tinggi OCB. Dugaan ini diperkuat dari hasil penelitian Djati (2008) yang 

membuktikan bahwa moral berpengaruh positif terhadap OCB.  

Berdasarkan bukti survey dan pendapat Siders et al (2001), Chien (2008) 

dan Noor (2009) penelitian ini tertarik untuk menguji faktor-faktor yang 

mempengaruhi OCB di CV. Budiarta. Fenomena ini menarik untuk diteliti 

mengingat adanya kecenderungan meningkatnya OCB yang diduga akibat kondisi 

perusahaan yang tidak menentu. Kondisi yang tidak menentu ini selanjutnya 

membangkitkan motivasi, meningkatkan kesadaran akan moral kerja dan 

meningkatnya komitmen terhadap perusahaan. Berdasarkan fenomena tersebut, 

peneliti tertarik untuk menguji ”Pengaruh Motivasi, Tanggung Jawab Moral 

dan Komitmen Organisasional terhadap OCB Karyawan CV. Budiarta 

Tegal”.  

 

1.2. Perumusan Masalah 

 Masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi responden terhadap motivasi, tanggung jawab moral, 

komitmen organisasional, dan OCB karyawan CV. Budiarta? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap organizational behavioral citizenship 

(OCB) karyawan CV. Budiarta? 

3. Bagaimana pengaruh tanggung jawab moral terhadap organizational 

behavioral citizenship (OCB) karyawan CV. Budiarta?  

4. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap organizational 

behavioral citizenship (OCB) karyawan CV. Budiarta? 
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5. Bagaimana pengaruh motivasi, tanggung jawab moral, dan komitmen 

organisasional terhadap organizational behavioral citizenship (OCB) 

karyawan CV. Budiarta? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini bertujuan untuk menguji: 

1. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap motivasi, tanggung jawab 

moral, komitmen organisasional, dan OCB karyawan CV. Budiarta 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi terhadap organizational 

behavioral citizenship (OCB) karyawan CV. Budiarta. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tanggung jawab moral terhadap 

organizational behavioral citizenship (OCB) karyawan CV. Budiarta. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap 

organizational behavioral citizenship (OCB) karyawan CV. Budiarta. 

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh motivasi, tangugng jawab moral, dan 

komitmen organisasional terhadap organizational behavioral citizenship 

(OCB) karyawan CV. Budiarta. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi: 

1.4.1 Bagi  CV. Budiarta 

Bagi CV. Budiarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

bahan masukan dalam memahami faktor-faktor yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan OCB karyawan. 
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1.4.2 Bagi Akademisi 

Bagi akademisi  hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

mengenai faktor-farktor  determinan organizational citizenship  behavior 

(OCB). 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum perusahaan dan hasil analisa data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 
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