
 1 Universitas Internasional Batam 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan faktor penting 

dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja maupun produktivitas 

karyawan. Ranasinghe (2016) menyimpulkan bahwa Organizational Citizenship 

Behavior digambarkan sebagai perilaku yang melampaui panggilan tugas atau 

tuntutan pekerjaan yang seharusnya diemban. Organizational Citizenship 

Behavior adalah perilaku individu yang tidak langsung diakui oleh perusahaan 

dan peran tersebut memainkan peran penting dalam kelangsungan organisasi. 

Dalam penelitian Badawy et al (2017) mengungkapkan perlunya 

Organizational Citizenship Behavior dalam organisasi yaitu untuk meningkatkan 

produktivitas, meningkatkan hubungan sosial antara atasan dan bahawan, 

meningkatkan kemampuan dalam organisasi dalam mempertahankan karyawanya, 

dan meningkatkan refleksibilitas dan kemampuan untuk mampu beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan kerja.  

Penelitian Basirudin et al (2016) menemukan bahwa organisasi dengan 

tingkat Organizational Citizenship Behavior yang tinggi dalam karyawannya 

menerima sedikit keluhan dari konsumen dalam segi kualitas pelayanan. Dalam 

penelitian tersebut lebih didalami dengan membuktikan keterkaitan antara 

hubungan Organizational Citizenship Behavior dengan kepuasan, dimana makin 

tinggi tingkat Organizational Citizenship Behavior pada karyawan sebuah 

perusahaan maka semakin tinggi tingkat kepuasan konsumen terhadap organisasi 

tersebut. Selain itu dalam penelitian tersebut juga ditemukan adanya pengaruh 

yang kuat Organizational Citizenship Behavior dengan kinerja kelompok. Adanya 
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perilaku Organizational Citizenship Behavior dalam kelompok memungkinkan 

kelompok bekerja lebih efektif dan produktif. 

Shafazawana et al (2016) mengungkapkan perilaku Organizational 

Citizenship Behavior bisa berupa perilaku memperhatikan dan membantu rekan 

kerja yang sedang memerlukan bantuan, menolong rekan kerja yang pekerjaannya 

tidak dapat diselesaikan, dan membantu proses orientasi karyawan yang baru 

masuk. Membantu pekerjaan saat rekan kerja memerlukan bantuan karena sedang 

tidak berada ditempat ataupun sedang jam istirahat. Lalu saat rekan kerja tidak 

masuk kerja, walaupun tidak meninggalkan pesan tetapi melakukan pekerjaannya 

yang bisa kerjakan. Ketika akhir bulan sedang penutupan pembukuan, ketika 

pekerjaan kita selesai, kita dapat membantu pekerjaan rekan kerja yang bisa 

dikerjakan. Membantu orientasi karyawan baru tanpa disuruh oleh atasan juga 

merupakan perilaku yang berpengaruh positif terhadap organisasi. 

Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku individu yang 

fleksibel yang tidak terdapat di sistem kerja secara formal tetapi merupakan fungsi 

organisasi yang efisien dan efektif. Mengapa Organizational Citizenship Behavior 

penting dan berpengaruh terhadap karyawan dibidang jasa dan khususnya 

dibidang perhotelan? Dari penelitian terdahulu oleh Prasetio et al (2017) 

mengatakan bahwa dilingkungan hotel, karyawan yang mempunyai perilaku 

Organizational Citizenship Behavior dapat mempromosikan prosedur layanan 

yang lebih efektif, memberikan layanan yang lebih baik dalam segi kualitas, 

menjalin interaksi dengan pelanggan lebih ramah, serta mendapat kepuasan 

pelanggan yang lebih tinggi maka berdampak pada profit dan image perusahaan. 

Pelayanan sangatlah penting dalam persaingan meraih konsumen. Apabila 
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konsumen tidak menyukai pelayanan disebuah hotel, tentunya lain kali konsumen 

tersebut tidak akan berkunjung lagi ke hotel yang sama. Konsumen tersebut juga 

akan memberikan informasi ini kepada teman maupun keluarganya untuk tidak 

berkunjung ke hotel tersebut, dengan alasan hotel tersebut tidak memiliki standar 

pelayanan yang baik, atau kurang bersih ataupun konsumen tersebut tidak 

merasakan adanya keramahan dari karyawan hotel dalam melayani konsumen. 

Sebaliknya jika setiap karyawan memiliki standar pelayanan yang bagus, 

melayani setiap pelanggan sepenuh hati seperti selayaknya hotel itu milik 

karyawan itu pribadi tentunya akan berbeda. Pelanggan pasti dapat merasakan 

kenyamanan itu dan merekomendasikan hotel itu kepada teman ataupun keluarga 

lainnya yang akan berkunjung ke Batam dan mencari fasilitas akomodasi maupun 

fasilitas meeting room. 

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kunjungan wisatawan 

mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Batam pada tahun 2015 mencapai 

1.665.460 kunjungan, walaupun mengalami penurunan pada tahun 2016 dengan 

1.550.823 kunjugan, tetapi pada tahun 2017 mengalami peningkatan dengan 

1.602.274 kunjungan.  

(https://kepri.bps.go.id/) 

Tabel 1.1 

Jumlah Wisman yang Berkunjung Ke Batam Tahun 2015 - 2017 

 

Pintu 

Masuk 

 

2015 

(kunjungan) 

 

2016 

 

 

2017 

 

Batam 1.665.460 1.550.823 

 

1.602.274 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kepulauan Riau (2018) 
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Pada Tabel 1.1 diatas, menunjukkan perkembangan wisman di Batam. Karena 

lokasi Batam yang sangat strategis sehingga menjadi daya tarik untuk berbagai 

macam kegiatan wisata seperti M.I.C.E (Meeting, Incenvtive, Convention, and 

Exhibition), belanja, sejarah, kuliner, bahari, dan wisata hiburan lainnya. 

Dalam menyikapi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara maka 

harus dikembangkan juga dengan adanya fasilitas kepariwisataan yang cukup 

seperti hotel. Hotel memegang peranan penting dalam meningkatkan kunjungan 

wisatawan mancanegara, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan 

daerah tersebut melalui pendapatan dari pihak perhotelan dengan membayar 

sejumlah pajak wisata dan hiburan, dan lapangan pekerjaan. Peningkatan jumlah 

wisatawan mancanegara pada akhirnya juga akan mempengaruhi sektor lain yang 

berhubungan dengan wisata maupun hiburan seperti souvenir, angkutan, jasa 

informasi pariwisata, pemandu wisata, dan biro/agen perjalanan wisata. 

Penelitian terdahulu yang meneliti dan mendukung penelitian ini adalah 

penelitian Makhdoom et al (2016) di Turki, membuktikan bahwa tingkat keadilan 

organisasi yang tinggi dapat membuat karyawan melakukan tindakan OCB secara 

sukarela. Penelitian Chan dan Lai (2016) di China, membuktikan bahwa kepuasan 

kerja sangat berpengaruh terhadap OCB. Dari data-data diatas, dapat disimpulkan 

keadilan organisasi dan kepuasan kerja merupakan faktor yang saling terkait. 

Kepuasan kerja yang tinggi mengarah pada komitmen organisasi karyawan yang 

lebih tinggi sehingga mengarah pada kesuksesan organisasi secara keseluruhan. 

Maka dari itu karyawan akan memiliki rasa kepemilikan terhadap perusahaan dan 

akan melakukan perilaku ekstra yang memberikan kontribusi positif kepada 

perusahaan. 
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Maka pada penelitian ini penulis ingin melakukan penelitian tentang 

kepercayaan organisasi, keadilan organisasi, kepuasan kerja yang meningkatkan 

komitmen organisasi didalam sebuah perusahaan sehingga karyawan dapat 

memiliki perilaku OCB terhadap perusahaan dan karyawan dapat memberikan 

kontribusi positif yang jauh lebih baik. Judul dari penelitian ini adalah Analisis 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 

Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Adapun masalah – masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah kepercayaan organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

organizational citizenship behavior dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel mediasi? 

b. Apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap organizational 

citizenship behavior dengan komitmen organisasi sebagai variabel 

mediasi? 

c. Apakah keadilan organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel mediasi? 

d. Apakah kepercayaan organisasi, kepuasan kerja, keadilan organisasi 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini berdasarkan 

permasalahan – permasalahan yang dikemukakan penulis di atas adalah 

sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui apakah kepercayaan organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap organizational citizenship behavior dengan komitmen organisasi 

sebagai variabel mediasi. 

b. Untuk mengetahui apakah kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel mediasi. 

c. Untuk mengetahui apakah keadilan organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap organizational citizenship behavior dengan komitmen organisasi 

sebagai variabel mediasi. 

d. Untuk mengetahui apakah kepercayaan organisasi, kepuasan kerja, dan 

keadilan organisasi berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

perusahaan dan akademisi tentang pentingnya kepercayaan organisasi, 

kepuasan kerja, keadilan organisasi dan organizational citizenship 

behavior. 

1. Perusahaan 

Dengan menerapkan variabel OCB serta variabel pendukung lainnya, 

diharapkan dapat membantu perusahaan khususnya dibidang perhotelan, 
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dalam meningkatkan kualitas produk maupun jasa dalam memenuhi 

permintaan serta kepuasan dari pelanggan yang menggunakan sarana dan 

fasilitas hotel. Penelitian ini juga dapat meningkatkan sumber daya 

manusia perusahaan dan image perusahaan serta menjadi informasi dan 

saran tambahan bagi perusahaan mengenai faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi karyawan mempunyai perilaku OCB. 

2. Akademisi 

a. Untuk membantu pembelajaran serta pengaplikasian ilmu pengetahuan, 

yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang berkaitan dengan 

kepercayaan organisasi, komitmen organisasi, keadilan organisasi, 

kepuasan kerja, dan OCB.  

b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi untuk meningkatkan 

pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi OCB yang meliputi 

kepercayaan organisasi, komitmen organisasi, keadilan organisasi, dan 

kepuasan kerja. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan bertujuan untuk menguraikan secara garis besar 

mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab dalam penelitian. Pembahasan 

penelitian ini terdiri dari, yaitu:  

BAB I         : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 
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BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan definisi, teori dan hasil dari penelitian 

sebelumnya dan juga model yang mendasari penelitian (model 

penelitian terdahulu), model penelitian yang digunakan dan 

hipotesis penelitian. 

BAB III       : METODE PENELITIAN 

Bab ini akan menguraikan rancangan penelitian, objek penelitian, 

definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode 

analisis data dan uji hipotesis. 

BAB IV       : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi uraian tentang hasil pengujian data, analisis statistik 

deskriptif, uji common method biases, hasil uji evaluasi model 

(outer model dan inner model) beserta dengan penjelasan atas hasil 

dari hipotesis-hipotesis. 

BAB V        : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil 

pembahasan yang dilakukan, keterbatasan yang dihadapi, dan 

memberikan rekomendasi hasil penelitian yang diperoleh. 
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