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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Karyawan merupakan aset yang sangat penting dalam sebuah perusahaan. 

Menurut Satwika dan Himam (2014) saat ini organisasi dituntut untuk tidak hanya 

bersaing dengan sesama organisasi dalam negeri, tapi juga dengan organisasi atau 

perusahaan multinasional. Sementara Suprajono (2015) menyebutkan bahwa 

organisasi diharapkan dapat membuat kondisi yang bisa menimbulkan dorongan 

rasa memiliki, rasa aman, rasa diterima dan dihargai, kesetiakawanan dan loyalitas 

dan juga perasaan sukses pada diri karyawan yang akhirnya bisa menumbuhkan 

rasa keterikatan dan mengembangkan optimalitas etos kerja. 

Pandangan manajemen dewasa ini adalah memanfaatkan karyawan bagi 

efektivitas organisasi dan peningkatan produktivitas tanpa meninggalkan aspek 

kemanusiaan. Manusia tidak lagi dipandang sebagai alat produksi semata, 

melainkan menghargai manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan segala 

kelebihan dan kelemahan yang dimiliki. Pada dasarnya manusia mempunyai 

sejumlah keinginan atau kebutuhan yang menuntut pemenuhan secara wajar. 

Terpenuhinya keinginan atau kebutuhan tersebut akan membuat karyawan merasa 

nyaman bekerja di perusahaan sehingga meningkatkan tingkahlaku positif yang 

ada di luar tanggungjawab formal pegawai yang bersangkutan serta dilaksanakan 

dalam struktur yang signifikan serta berkesinambungan.  

Perilaku tambahan di luar deskripsi pekerjaan atau di luar tanggungjawab 

formal pegawai dalam organisasi sering disebut perilaku kewargaan organisasi. 
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perilaku kewargaan organisasi merupakan salah satu sikap yang penting dimiliki 

seorang karyawan, yang menurut Robbins & Judge (2008) perilaku kewargaan 

organisasi (organizational citizenship behavior - OCB) adalah perilaku pilihan 

yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun 

mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif. 

Purwito, Nurtjahjanti, dan Ariati (2012) menyatakan bahwa perilaku 

kewargaan organisasi memberikan bukti kontribusi yang positif dan besar pada 

kinerja pegawai secara menyeluruh terhadap efektifitas organisasi. Satwika dan 

Himam (2014) juga menegaskan bahwa perilaku kewargaan organisasi adalah 

sikap membantu yang ditunjukkan oleh anggota organisasi, yang sifatnya 

konstruktif, dihargai oleh perusahaan tapi tidak secara langsung berhubungan 

dengan produktivitas individu.  

Efektivitas pada sebuah organisasi bisa terlihat dari interaksi kerja dalam 

tingkat individu, kelompok, serta sistem organisasi yang memberikan hasil 

keluaran manusia yang mempunyai tingkat ketidakhadiran yang rendah, 

rendahnya perputaran karyawan, perilaku menyimpang yang minim pada suatu 

organisasi, kepuasan kerja dapat tercapai serta karyawan perlu mempunyai 

perilaku kewargaan organisasi.  

Menurut Rahman (2013) perilaku kewargaan organisasi adalah perilaku 

alami yang bebas untuk memilih. Hal ini dapat dikatakan bahwa perilaku 

kewargaan organisasi bukan merupakan bagian resmi dari persyaratan pekerjaan 

kepada karyawan, bagaimanapun, sikap dapat meningkatkan efektivitas 

organisasi. Perilaku kewarganegaraan merupakan bentuk kontribusi pekerja 
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terhadap organisasi dan di luar dari deskripsi pekerjaan formal. Perilaku 

kewargaan organisasi dapat dikatakan sebagai tindakan sukarela untuk 

memajukan organisasi, dan bersedia membantu karyawan lain yang berada dalam 

masalah pekerjaan untuk dapat memahami tugas, tanggung jawab dan 

wewenangnya dalam organisasi. 

Beberapa penelitian tentang perilaku kewargaan organisasi menurut 

Yuniar, Nurtjahjanti,  dan Rusmawati (2011) yang meneliti perilaku kewargaan 

organisasi di perusahaan perbankan mengungkapkan bahwa efek perilaku 

kewargaan organisasi bisa memberikan peningkatan efektifitas dan kesuksesan 

suatu organisasi, misalnya waktu terselesaikannya pekerjaan dengan lebih cepat, 

rendahnya biaya operasional, dan optimalnya penggunaan sumber daya. Penelitian 

dari Sumiyarsih, dkk. (2012) yang meneliti perilaku kewargaan organisasi 

karyawan pada perusahaan percetakan menunjukkan perilaku kewargaan 

organisasi dapat meningkatkan efektivitas, produktivitas, dan kesejahteraan  

organisasi. Dari hasil penelitian terdahulu yang terjadi pada beberapa tempat 

penelitian menunjukkan manfaat dan peran perilaku kewargaan organisasi, 

dimana pengelola atau akademisi sumber daya manusia melakukan usaha 

dorongan berkembangnya perilaku kewargaan organisasi pada suatu organisasi 

lewat beraneka macam cara termasuk dengan memasukkan kriteria perilaku 

kewargaan organisasi pada penilaian kerja.  

Penelitian ini dilakukan di PT. Niti Karya Bersama (NKB) yang 

merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan barang dan jasa, 

dimana salah satu usaha pokoknya adalah jasa cleaning service. Perusahaan ini 
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didirikan pada tahun 2014 di Karanganyar yang bermitra kerja dengan enam 

lembaga, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Taman Budaya 

Surakarta, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Asrama Haji Donohudan, 

Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, dan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

(UMS). Perusahaan ini berkomitmen untuk menyediakan jasa cleaning yang 

berorientasi pada pelayanan yang terbaik. Oleh karena itu, setiap karyawan yang 

sudah ditempatkan dipastikan mendapat pelatihan dengan sistem ‘integrated 

training program’, yaitu program pelatihan yang mensinergikan pendekatan 

antara knowledge, skill, attitude dimana pendekatan ini merupakan cara yang 

sangat efektif untuk pengembangan kompetensi dan kapabilitas para karyawan. 

Sistem kerja yang digunakan berdasarkan standard operating procedure (SOP) 

dibuat sebagai acuan dari pelaksanaan pekerjaan di lapangan. SOP merupakan 

langkah-langkah secara urut dan terperinci mengenai bagaimana melaksanakan 

suatu pekerjaan, antara lain SOP Cleaning (pembersihan debu, menyapu, 

mengepel, kristalisasi lantai, dan lain-lain) dan SOP Administrasi (sistem 

administrasi proyek, sistem penggajian, dan lain-lain). 

Fenomena yang terjadi di masyarakat, tidak banyak orang yang mau 

mengakui jenis pekerjaan sebagai pekerja cleaning service. Orang cenderung 

menyembunyikan jenis pekerjaan yang dimiliki. Hal ini berbeda dengan mereka 

yang bekerja di instansi-instansi lain seperti perbankan, asuransi, sekolah, 

manufaktur, perusahaan listrik. Yuswanto (2014) yang meneliti perilaku karyawan 

cleaning service di salah satu universitas di Surabaya menyampaikan pekerjaan 

cleaning service mungkin merupakan pilihan pekerjaan kesekian yang akan 
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dijalani seseorang. Kalau bisa mendapatkan pekerjaan lain, mungkin tidak akan 

menjalani pekerjaan sebagai cleaning service. Fenomena demikian saat ini banyak 

ditemui, ketika seseorang tidak mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, cleaning 

service menjadi alternatif pekerjaan selanjutnya. Seringkali ditemui di kampus 

saat karyawan cleaning service menjalankan pekerjaannya dilakukan dengan 

wajah yang murung, tidak bersahabat, yang menunjukkan kesan pekerjaan 

tersebut dilakukan dengan terpaksa. Seringkali juga ditemui petugas cleaning 

service yang saat di jam kerjanya sulit ditemui, belum waktunya istirahat namun 

sudah istirahat sehingga kegiatan pelayanan menjadi tidak optimal. Apabila 

terdapat kuliah malam terutama kuliah pendidikan strata dua, sering mengeluh 

ketika perkuliahan tidak segera berakhir sedangkan waktu perkuliahan belum 

berakhir. Ditambah lagi pada waktu pagi hari datang tidak tepat waktu tetapi 

sangat berdekatan di jam perkuliahan pertama, sehingga seringkali mengeluh 

karena lantai yang baru saja dibersihkan dilewati mahasiswa, dosen, ataupun 

tamu. 

Fenomena yang terjadi pada PT. NKB ini adalah kesadaran yang dimiliki 

karyawan khususnya cleaning service untuk mampu melakukan kegiatan maupun 

tugas yang tidak secara formal diatur dalam deskripsi pekerjaan mereka. 

Kesediaan mereka untuk mengambil alih pekerjaan maupun menggantikan 

peranan rekan kerjanya yang pada saat yang bersamaan sedang melakukan 

pekerjaan yang lain juga sudah cukup tinggi.  

Kondisi di tempat penelitian ini juga didukung oleh keterangan dari bapak 

Heru selaku Supervisor PT. NKB seperti yang disampaikan dalam kutipan 

wawancara awal berikut: 
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“Jasa cleaning service merupakan profesi yang jarang diminati dan sering 
dihindari para pencari kerja karena berhubungan dengan hal-hal yang 
kotor. Selain itu, untuk menjadi seorang cleaning service harus 
mengorbankan harga diri dan rasa malu. Namun, karyawan cleaning 
service di sini memiliki pemikiran selama pekerjaan yang dijalani halal, 
maka mereka akan bekerja dengan sukarela. Sikap sukarela ini tercermin 
dari perilaku mereka ketika bekerja dengan giat dan saling bekerja sama 
akan pekerjaan cepat selesai.” 
  

Hasil wawancara di atas, diperkuat dengan observasi awal pada karyawan 

Perusahaan Jasa Cleaning Service PT. NKB yang sedang bekerja membersihkan 

taman di Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta menunjukkan bekerja dengan 

penuh semangat dan cekatan. Hasil observasi awal penulis juga melihat gambaran 

umum perilaku kewargaan organisasi pada Perusahaan Jasa Cleaning Service PT. 

NKB misalnya bersedia memberikan bantuan pekerjaan terhadap teman kerjanya 

yang memiliki beban kerja berlebih dan tiba lebih awal di tempat kerja, 

menghormati dan menghargai perilaku yang orang lain telah lakukan, 

bertanggung jawab dan melakukan perbuatan baik serta hormat terhadap orang 

lain.  

Karyawan PT NKB memiliki kesadaran yang tinggi, baik terhadap 

perusahaan maupun sesama karyawan lainnya. Misalnya karyawan yang tidak 

masuk kerja selama 1-2 hari rela untuk dipotong gaji sebesar Rp. 20.000,- per 

hari. Gaji yang dipotong tersebut sebagai ganti untuk rekan kerjanya yang 

menggantikan tugas pada hari karyawan tersebut tidak masuk kerja. Selain itu, 

setiap bulan para karyawan menyisihkan gajinya sebesar Rp. 5.000,- sebagai dana 

sosial untuk karyawan yang sedang sakit dan hajatan. Berdasarkan wawancara dan 

observasi awal tersebut, karyawan PT. NKB menunjukkan perilaku yang peduli 

terhadap rekan kerja, membantu rekan kerja secara suka rela, toleransi dan 
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mementingkan kepentingan orang lain, dimana hal tersebut menggambarkan 

perilaku kewargaan organisasi. 

Perilaku kewargaan organisasi memiliki banyak dimensi, antara lain 

komitmen organisasi, mulia, suka membantu, ketaatan organisasi, civic virtue, 

inisiatif individu, pengembangan diri, berjiwa sosial, kepuasan diri, 

pengembangan pribadi, altruisme, kesadaran, bantuan yang efektif dan aktif, 

bertahan dengan usaha ekstra dan antusiasme, membela dan mendukung tujuan 

organisasi, sikap sosial, mendukung praktek organisasi, mendukung sumber daya 

organisasi, sopan santun, dan menghindari perilaku berbahaya bagi individu dan 

organisasi (Suifan,  2016).  

Sudah banyak penelitian sebelumnya yang meneliti tentang perilaku 

kewargaan organisasi, namun beberapa hasil penelitian dan teori yang telah 

disebutkan di atas lebih menyoroti perilaku kewargaan organisasi pada 

perusahaan-perusahaan bereputasi yang tinggi, sehingga penelitian ini memiliki 

keunikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian saat ini 

dilakukan pada sebuah perusahaan di bidang jasa cleaning service. Perusahaan 

jasa cleaning service oleh sebagian orang dianggap dekat dengan hal-hal yang 

kotor. Sebagaimana diketahui orientasi orang bekerja selama ini adalah bekerja 

dalam kondisi atau situasi bersih, nyaman, menyenangkan dan wangi. Kondisi ini 

bertolak belakang dengan usaha jasa cleaning service yang mana tidak banyak 

yang tentu bercita-cita sebagai cleaning service. Dari data awal ini tampak bahwa 

penelitian tentang perilaku kewargaan organisasi sangat penting untuk dilakukan, 

sehingga dapat diketahui perilaku kewargaan organisasi karyawan PT. NKB yang 

bergerak di bidang jasa cleaning service tidak dipandang sebelah mata. 



8 

Salah satu dari beberapa faktor pada diri individu yang mempengaruhi 

perilaku kewargaan organisasi adalah spiritualitas kerja (Herminingsih, 2012). 

Spiritualitas kerja membantu meningkatkan perilaku kewargaan organisasi yang 

pada akhirnya memiliki banyak keuntungan positif bagi organisasi. Spiritualitas 

pada pekerjaan dapat diartikan sebagai kerangka kerja dari nilai-nilai budaya 

organisasi yang memberikan dorongan pengalaman transenden dari para pegawai 

lewat proses kerja, memberikan fasilitas perasaan terhubung pegawai dengan 

orang lain dan juga memberi pegawai perasaan lengkap dan bahagia. Neck dan 

Milliman (dalam Nurtjahjanti, 2010) memberikan pernyataan bahwa spiritualitas 

kerja adalah mengenai mengungkapkan keinginan individu guna memperoleh 

makna serta tujuan hidup dan merupakan suatu proses menghidupkan satuan 

perangkat nilai-nilai pribadi yang dimiliki sekali oleh orang-orang. 

Hasil penelitian Rastgar, Zarei, Davoudi dan Fartash (2012) mengatakan 

bahwa spiritualitas kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perilaku 

kewargaan organisasi. Semakin tinggi spiritualitas karyawan maka mereka akan 

cenderung untuk memiliki perilaku di luar pekerjaan (perilaku kewargaan 

organisasi) dalam menjalankan pekerjaan mereka sehari-hari sehingga mendukung 

efektivitas organisasi. Mereka menyarankan kepada para manajer seharusnya 

menyediakan suasana yang tepat dan meningkatkan spiritualitas kerja untuk 

melibatkan karyawan dalam perilaku extra-role. Karyawan yang memiliki 

spiritualitas kerja mereka melakukan tindakan melebihi tugas pekerjaan formal. 

Contoh dari penerapan spiritualitas kerja ini misalnya, dalam sisi 

kesadaran sosial, orang yang memiliki tingkat spiritualitas baik menunjukkan 
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sikap sosial yang lebih empati, lebih positif, serta menunjukkan besarnya 

altruisme. Orang tersebut juga lebih memiliki kecenderungan merasa lebih puas 

terhadap pekerjaannya. Menurut Inkai dan Kistyanto (2013), spiritualitas kerja 

bisa memberikan peningkatan perasaan suka cita pegawai di tempat kerja, 

pegawai menikmati pekerjaannya, pekerjaan yang dilaksanakan pegawai menjadi 

lebih memiliki makna, lebih dapat mengekspresikan gagasan serta prestasi 

kerjanya, dan berkontribusi tinggi pada komunitasnya. 

Spiritualitas merupakan bagian dari nilai-nilai pribadi yang akan 

mengarahkan individu untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kemanusian dan 

ketuhanan, seperti pendapat Inkai dan Kistyanto (2013) spiritualitas kerja 

bukanlah sekedar mengenai pandangan terhadap suatu agama tertentu, namun 

terpenuhinya kehidupan batin pegawai terhadap makna dan tujuan pada pekerjaan 

yang dilakukan, memiliki hubungan secara batin terhadap tiap individu yang 

berada pada komunitas serta tidak hanya berlaku di permukaan. Dengan 

spiritualitas yang dimiliki, seorang karyawan tidak hanya memenuhi kebutuhan 

finansial dan keuntungan pribadi dalam bekerja, tetapi memiliki perasaan saling 

terhubung dengan orang lain dan dengan komunitasnya di tempat kerja.    

Sebagaimana deskripsi perilaku kewargaan organisasi dan spiritual di atas, 

kedua perilaku individu tersebut penting dalam mendukung keberhasilan dan 

kelangsungan hidup perusahaan. Perilaku individu yang dimiliki karyawan 

diperlukan agar operasional perusahaan dapat berjalan dimana karyawan tersebut 

menyadari sebagai bagian dari perusahaan tersebut. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti tertarik untuk mengangkat kedua perilaku karyawan dengan judul, 
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“Hubungan Spiritualitas Kerja dengan Perilaku Kewargaan Organisasi pada 

Karyawan Perusahaan Jasa Cleaning Service PT. Niti Karya Bersama”. 

Berdasarkan paparan tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan pada 

penelitian ini adalah: “Apakah ada hubungan spiritualitas kerja dengan perilaku 

kewargaan organisasi (OCB) pada karyawan perusahaan jasa cleaning service PT. 

Niti Karya Bersama”. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui hubungan antara spiritualitas kerja dengan perilaku kewargaan 

organisasi pada karyawan perusahaan jasa cleaning service PT. Niti Karya 

Bersama.  

2. Mengetahui kategorisasi spiritualitas kerja pada karyawan perusahaan jasa 

cleaning service PT. Niti Karya Bersama. 

3. Mengetahui kategorisasi perilaku kewargaan organisasi pada karyawan 

perusahaan jasa cleaning service PT. Niti Karya Bersama. 

4. Untuk mengetahui sumbangan efektif spiritualitas kerja dengan perilaku 

kewargaan organisasi pada karyawan perusahaan jasa cleaning service PT. 

Niti Karya Bersama. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang disampaikan dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

untuk memperkaya khasanah ilmu psikologi, khususnya terkait dengan 

spiritualitas kerja hubungannya dengan perilaku kewargaan organisasi. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Akademisi 

Penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memberikan sumbangan temuan 

implementasi teori yang ada dalam lingkungan akademis. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian diharapkan bisa dipergunakan sebagai usaha memberikan 

evaluasi terhadap beberapa dimensi spiritualitas kerja pada pegawai juga 

bisa dipergunakan untuk dasar pertimbangan guna menentukan 

kebijaksanaan, khususnya terhadap tingginya penciptaan perilaku 

kewargaan organisasi karyawan. 

c. Bagi Peneliti yang akan datang 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan bagi peneliti yang akan datang 

sebagai acuan dalam pengembangan psikologi industri khususnya terkait 

dengan perilaku spiritual kerja, perilaku kewargaan organisasi dan 

perusahaan jasa cleaning service. 


