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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini jumlah perusahaan dan organisasi di indonesia semakin 

berkembang sehingga mengakibatkan situasi yang semakin kompetitif. Hal ini 

mengakibatka timbulnya persaingan yang semakin ketat sehingga menuntut 

perusahaan harus mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Perusahaan harus mempertahankan kinerja organisasi secara keseluruhan baik 

kinerja dalam organisasi, kelompok maupun idividu. SDM berperan penting 

dalam kinerja, kesuksesan, dan kefektifan organisasi. Perusahaan harus 

memperhatikan karyawan sebagai manusia bukan semata-mata sebagai alat untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 

Ulrich (dalam Novliadi, 2006), bahwa kunci sukses sebuah perusahaan 

adalah sumber daya manusia sebagai inisiator dan agen yang dapat berubah terus-

menerus. Pembentukan proses serta budaya yang secara bersama meningkatkan 

kemampuan perubahan organisasi. Karyawan merupakan unsur penting dalam 

perusahaan sehingga sekrang ini banyak perusahaan yang memperhatikan 

kesejahteraan karyawan dan memberikan  reward atas kinerja karyawan sehingga 

meningkatkan kinerja dan loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Sedangkan 

menurut Allen (dalam Andriani, 2012) tentang pentingnya unsur manusia dalam 

perusahaan bahwa betapapun sempurnanya organisasi maupun karyawan jika 

karyawan tidak dapat menjalankan pekerjaannya dengan minat dan gembira, maka 
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perusahaan itu tidak akan mencapai hasil yang sebenarnya dapat dicapai. 

Karyawan yang selalu senang, gembira dan bahagia merupakan pekerja yang 

produktif. Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai tujuan harus 

mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya karena pada dasarnya 

kinerja individual mempengaruhi kinerja tim atau  kelompok kerja sehingga pada 

akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.   

Kelly (dalam Andriani, 2012) mengatakan bahwa ada beberapa kriteria 

karyawan yang dapat membantu keefektifan organisasi, antara lain: a)memiliki 

kapasitas sosial untuk bekerjasama dengan orang lain; b) memiliki karakter yang 

kuat untuk bertahan tanpa status kepahlawanan; c) keinginan untuk berpartisipasi 

dalam usaha kelompok, tim kerja untuk mewujudkan tujuan bersama yang lebih 

tinggi; d) keseimbangan moral dan psikologis untuk mencapai tujuan individu dan 

perusahaan tanpa merugikan satu sama lain.  

Perilaku yang menjadi tuntutan organisasi bukan hanya perilaku in-role tetapi 

juga perilaku ex-role yang sering disebut dengan OCB (Organizational 

Citizenship Behavior). OCB adalah perilaku yang muncul atas dasar 

kebijaksanaan seorang karyawan yang dilakukan secara sukarela dan tidak ada 

paksaan. Sloat mengatakan (dalam  Novliadi, 2006) OCB merupakan istilah yang 

digunakan dalam mengidentifikasi perilaku karyawan sehingga dapat disebut 

anggota yang baik. Perilaku tersebut melihat seseorang sebagai mahluk sosial 

bukan hanya sebagai mahluk individu yang hanya memikirkan dirinya sendiri. 
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Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi munculnya OCB, menurut 

Organ (dalam Novliadi, 2007), faktor tersebut meliputi kepuasan kerja, budaya 

dan iklim organisasi, kepribadian dan suasana hati (mood), persepsi terhadap 

dukungan organisasi, persepsi terhadap interaksi atasan dan bawahan, masa kerja, 

dan jenis kelamin. Salah satu faktor yang merupakan predictor Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada organisasi adalah persepsi dukungan organisasi. 

Seperti yang sudah dikemukakan oleh Rhoades & Eisenberger (2002) persepsi 

dukungan organisasi sebagai sebuah keyakinan global yang dimiliki karyawan 

tentang penilaian mereka terhadap kebijakan dan prosedur yang diberikan oleh 

organisasi. Shore (1993) bahwa pekerja yang merasa di dukung oleh oganisasinya 

akan memberikan timbal balik untuk organisasi tersebut dan akan mengurangi 

ketidak seimbangan dalam hubungan tersebut dengan   terlibat dalam perilaku 

kecenderungan untuk membantu.    

Manusia sebagai mahluk sosial memiliki rasa empati pada orang lain dan 

lingkungan sekitarnya serta menyeimbangkan nilai-nilai yang dianut dengan nilai-

nilai yang terdapat pada lingkungan untuk menjaga dan meningkatkan interaksi 

sosial yang lebih baik. Karyawan dalam melakukan pekerjaan selalu ingin 

mendapakan imbalan namun jika karyawan dalam organisasi atau perusahaan 

memiliki OCB maka usaha pengendalian karyawan dapat diperkecil karena 

karyawan dapat mengendalikan dirinya untuk memilih perilaku yang terbaik bagi 

organisasinya. Borman dan Motowidlo 1993 (dalam Novliadi, 2006) mengatakan 

bahwa OCB dapat meningkatkan kinerja organisasi karena perilaku ini sebagai 

pelumas dari mesin mesin sosial dalam organisasi, dengan kata lain adanya 
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perilaku ini menyebabkan interaksi sosial pada anggota-anggota organisasi 

menjadi lancar, perselisihan berkurang dan efisiensi meningkat.  

Perilaku ini muncul karena adanya perasaan sebagai anggota organisasi dan 

merasa puas bila melakukan sesuatu yang lebih, hal tersebut hanya terjadi jika 

karyawan memiliki persepsi yang positif terhadap organisasi. OCB tidak termasuk 

dalam persyaratan kerja atau deskripsi kerja karyawan sehingga jika ditunjukan 

maka karyawan tidak mendapatkan hukuman. OCB juga menekankan pada 

kontrak sosial antar individu dengan rekan kerjanya dan antara individu dengan 

organisasinya. 

Menurut website Falkultas Pertanian Universitas Jendral  menyebutkan bahwa 

bagi pegawai yang tidak masuk kerja, terlambat masuk kerja, pulang sebelum 

waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengisi daftar hadir harus ada surat 

keterangan ijin yang jelas dari atasan langsung. Bagi pegawai yang melanggar 

maka akan dikenakan hukuman berupa disiplin ringan, sedang, sampai berat. 

Dengan adanya peraturan tersebut maka semua karyawan di lingkungan fakultas 

pertanian UNSOED wajib mematuhinya. Pelaksanaannya untuk absen di Fakultas 

Pertanian memakai absen “finger print”, dimana dengan sistem absen tersebut 

akan mudah dipantau dan di rekap untuk jam masuk dan jam pulang untuk setiap 

karyawan. Dengan permasalahan-permasalahan yang ada diatas maka dapat 

dilihat merugikan organisasi tersebut dan karyawan lainnya. (www.unsoed.co.id) 

 Hal yang sama juga terjadi di Kantor Kecamatan Kartasura. Menurut hasil 

observasi yang telah dilakukan pada hari Rabu dan Kamis tanggal 26-27 Maret 

2014.  5 orang karyawan yang datang terlambat padahal sudah melebihi jam 
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masuk kerja, mengobrol dengan rekan kerja yang lain sambil merokok, terlihat 

juga karyawan yang keluar makan pada jam kerja dan beberapa karyawan yang 

asik mengobrol sambil membaca koran karena pekerjaannya sudah digantikan 

dengan anak-anak SMK yang sedang magang di kantor tersebut.  

Sedangkan menurut hasil yang didapat dari quesioner yang disebarkan di 

kantor Kecamatan Kartasura ditemukan beberapa karyawan yang bekerja belum 

sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan selain itu ada beberapa karyawan 

yang ikut berperan diluar tugas pokok dengan membantu dibidang PKK 

(Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) dan mengikuti rapat yang seharusnya 

dihadiri oleh atasannya. Karyawan lain juga mengungkapkan bahwa pernah 

membantu pekerjaan teman mereka karena tidak mampu mengerjakan sehingga 

harus digantikan. Selain itu atasan memberikan dukungan berupa fasilitas kerja 

yang baik serta nyaman dan reward bagi karyawan yang mampu melakukan tugas 

yang lebih atau tugas yang tidak temasuk tugas pokoknya. Untuk mendapatkan 

data diatas peneliti menggunakan quisoner yang berkaitan dengan OCB. 

Quisioner ini ditujukan pada karyawan yang bekerja di kantor Kecamatan 

Kartasura. 

Eisenberger 1990 (dalam Novliadi, 2006) mengatakan bahwa perilaku OCB 

berkembang sejalan seberapa besar perhatian yang diberikan organisasi pada 

tingkat kesejahteraan karyawan dan penghargaan organisasi terhadap kontribusi 

mereka. Persepsi karyawan yang baik terhadap dukungan organisasi akan 

meningkatkan kualitas kehidupan kerja mereka, sehingga menimbulkan rasa 

hutang budi dalam diri mereka pada organisasi tempat mereka bekerja. Sehingga 
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mereka merasa memilki kewajiban untuk membayarnya, dengan melakukan apa 

pun semata-mata untuk memajukan organisasi tempat mereka bekerja. 

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut “Apakah ada hubungan antara dukungan organisasi 

dengan OCB” mengacu pada permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui lebih lanjut tentang Hubungan antara Dukungan Organisasi dengan 

OCB Pada Karyawan dengan mengadakan penelitian yang berjudul “Hubungan 

antara Dukungan Organisasi dengan Organization Citizenship Behavior 

(OCB)” 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas penelitian 

ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui hubungan antara dukungan organisasi dengan OCB 

2. Mengetahui tingkat OCB 

3. Mengetahui tingkat dukungan organisasi 

4. Mengetahui sumbangan efektifitas dukungan organisasi terhadap OCB  

C. Manfaat Penelitian 

Diharapkan hasil penelitian ini bermanfaat bagi: 

1. Bagi Karyawan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi karyawan 

yang terkait untuk dapat memperbaiki perilaku kerja dan dapat lebih 

bertanggung jawab dengan pekerjaannya sendiri dalam organisasi, serta dapat 

mewujudkan kerjasama yang lebih erat antar karyawan untuk kepentingan 

organisasi 
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2. Bagi Atasan/Pimpinan. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 

atasan/pimpinan yang terkait karena dapat mengetahui perilaku kerja 

karyawan serta atasan lebih dapat memberikan dukungan/pujian pada 

karyawan yang dapat mengerjakan pekerjaannya dengan benar dan tepat 

waktu sehingga karyawan akan merasa dihargai sehingga lebih baik lagi 

dalam melakukan pekerjaannya 

3. Bagi Intansi terkait. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi 

terkait karena dengan memberikan dukungan kepada karyawan dan karyawan 

merasa dihargai sehingga karyawan memberikan timbal balik kepada 

organisasi dengan melakukannya dengan lebih baik. 

4. Bagi peneliti selanjutnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan 

referensi untuk penelitian yang selanjutnya, terutama penelitian yang 

berkaitan dengan hubungan antara dukungan organisasi dengan 

organizational citizenship behavior (OCB)  


