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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Organisasi merupakan kumpulan manusia yang memiliki suatu aktivitas

dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan-tujuan dari organisasi, disesuaikan

dengan tingkat kebutuhan dan juga latar belakang organisasi tersebut

didirikan. Ketika suatu organisasi mampu mencapai tujuan-tujuan yang sudah

dibuat dan ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa organisasi tersebut telah

sesuai dengan standar perencanaan. Untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi

diperlukan sebuah kinerja yang baik dari berbagai pihak dalam suatu

organisasi termasuk para pegawainya. Kinerja karyawan adalah hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam

melaksanakan tugasnya sesusai dengan tanggungjawab yang diberikan

kepadanya (Mangkunegara, 2010).

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan istilah bagi

karyawan yang memberikan nilai lebih terhadap pekerjaan yang menjadi

tugasnya maupun nilai tambah bagi perusahaan. OCB menurut Organ dalam

(Bolino, 2005) adalah perilaku individu yang bebas, tidak secara langsung

atau eksplisit diakui dalam system pemberian penghargaan dan dalam

mempromosikan fungsi efektif perusahaan. OCB juga disebut sebagai

perilaku extra role karena perilaku yang diberikan karyawan melebihi tugas

utamanya.
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Organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sepenuhnya

karena kinerja yang dihasilkan oleh setiap komponen berjalan dengan lancer

dan saling mendukung. Setiap komponen harus bekerja menjalankan

tugasnya. Kinerja merupakan hasil dari usaha yang dikerjakan komponen

organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengukuran kinerja memiliki

beberapa skala, mulai dari yang paling kecil yaitu kinerja individu, kinerja

tim hingga yang paling besar kinerjaorganisasi. Penilaian kinerja menurut

(Rivai, 2011) penilaian kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan

terstruktur yang digunakan untuk mengukur, menilai dan mempengaruh sifat–

sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, danhasil, termasuk tingkat

ketidakhadiran.

Podsakoff et al. 2009 menyatakan bahwa karyawan yang ikut serta dalam

perilaku OCB cenderung memiliki kinerja yang baik, karena OCB ini

memiliki peran yang signifikan di dalam kesuksesan organisasi, atau persepsi

OCB sebagai bentuk dari komitmen karyawan karena adanya sifat sukarela.

Hubungan antara OCB dengan kinerja dalam jurnal yang dikemukakan oleh

(Nufus, 2011) dalam penelitiannya yang membahas mengenai OCB terhadap

kinerja. yang dilakukan di PT Putra Pertiwi Karya Utama mengungkapkan

terdapat sebuah pengaruh yang signifikan antara aspek OCB dengan kinerja

karyawan.

Karyawan dalam melakukan pekerjaannya lebih banyak berhubungan

dengan masyarakat atau pasien, sehingga OCB karyawan sangat penting bagi
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karyawan. Apabila OCB karyawan baik, maka pelayanan pada masyarakat

dan kerja organisasi di puskesmas akan menjadi baik pula.

Rendahnya tingkat disiplin di dukung oleh masih kecilnya rasa

tanggungjawab dan tingkat kesadaran karyawan terhadap pekerjaannya. Rasa

tanggungjawab dan tingkat kesadaran karyawan dalam hal ketepatan waktu

saat bekerja berkaitan erat dengan pelayanan yang diberikan. Apabila

kedisiplinan karyawan masih kurang, maka karyawan belum dapat

mengarahkan dan mengoptimalkan segala potensi yang mereka miliki untuk

mencapai tujuan organisasi (Maria, 2017). Hubungan antara disiplin dengan

kinerja dalam jurnal yang dikemukakan oleh (Sumarrouw, 2017) menyatakan

bahwa disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.

Lingkungan kerja juga memiliki dampak positif terhadap tujuan yang akan

dicapai. Lingkungan kerja yang baik dapat meminimalisir kejenuhan dan

kelelahan kerja karyawan, sehingga akan mengakibatkan efektivitas dan

kinerja kerja meningkat sedangkan dengan kondisi kerja yang buruk dan tidak

aman akan mengakibatkan ketidak nyamanan dan kecelakaan kerja yang

tinggi, sehingga dapat menyebabkan penurunan kinerja karyawan

(Khusnudin, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rahma, 2017)

bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh positif terhadap kinerja

karyawan.

Puskesmas adalah organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat

pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta

masyarakat dan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu
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kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Dalam

rangka menjalankan tugas tersebut, Puskesmas Sewon I Bantul membutuhkan

sumberdaya manusia yang mampu bekerja efektif dan efesien. (Depkes RI,

2017).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nufus, 2011) adalah

,diindikasikan bahwa tingkat OCB  karyawan di Puskesmas masih rendah.

Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya kerjasama dengan rekan kerja lainnya,

dimana karyawan tidak saling membantu pada saat melakukan pekerjaan dan

karyawan juga tidak tanggap pada saat karyawan satu membutuhkan batuan

baik ketika ada pasien atau pun tidak. Kesadaran karyawan untuk dating lebih

awal juga masih kurang, karyawan masih banyak yang dating terlambat.

Dengan system finger print apabila terlambat 10-30 menit akan tercatat

sebagai terlambat, sedangkan jika terlambat lebih dari 30 menit akan dicatat

sebagai absen dari pekerjaan. Dari hasil pengamatan variable lingkungan

kerja yang ada di puskemas dari kelengkapan peralatan puskesmas masih

kurang karena. Untuk lingkungan kerja puskesmas dan tiap ruangan belum

tertata rapih dan kurang bersih.

Kinerja merupakan suatu ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara

input dan output yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan serta peran tenaga

kerja yang dimiliki persatuan waktu, sehingga dapat disimpulkan bahwa

kinerja karyawan merupakan keseluruhan output yang dihasilkan oleh

karyawan yang diukur berdasarkan ukuran waktu dengan memaksimalkan

semua sumber yang ada. Ada beberapa faktor yang menunjang sebuah kinerja
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karyawan di sebuah perusahaan seperti adanya motivasi, disiplin,

kompetensi,kepuasan dan lingkungan kerja yang baik di dalam ataupun di

luar perusahaan (Sunyoto, 2012).

Peneliti menggunakan variabel OCB yakni Altruism, Conscientiousness,

Sportsmanship, Courtesy, Civic Virtue dan meneliti adakah pengaruh disiplin

dan lingkungan kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. Dari pemaparan

latar belakang di atas peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul:

“Analisis Pengaruh Organizational Citizenship Behaviour, Disiplin Kerja

Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Puskesmas Jetis

1 Bantul Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh OCB terhadap kinerja karyawan di Puskesmas Jetis 1

Bantul?

2. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di

Puskesmas Jetis 1 Bantul?

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di

Puskesmas Jetis 1 Bantul.

C. Tujuan

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah yang ada, penelitian ini memiliki

tujuan untuk memberikan data yang akurat dan empiris yaitu:
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1. Melakukan analisis pengaruh OCB terhadap kinerja karyawan di Puskesmas

Jetis 1 Bantul.

2. Melakukan analisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di

Puskesmas Jetis 1 Bantul.

3. Melakukan analisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di

Puskesmas Jetis 1 Bantul.

D. Manfaat

Beberapa manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebut antara

lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bisa sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya sehingga

dapat menambah wawasan dan penambahan teori manajemen Rumah Sakit

dalam meningkatkan kinerja karyawan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kedepan untuk Puskesmas

dalam melihat kinerja karyawan agar dapat berjalan secara optimal dan

berjalan sesuai dengan tujuan serta misi visi perusahaan tersebut.


