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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia adalah unsur utama yang mengandung kualitas dan 

kinerja yang baik dalam keterampilan dan keahlian, sekarang ini banyak topik 

yang bagus dan menarik dalam bidang SDM dan manusia menjadi salah satu 

subjek untuk penelitian SDM yang bertujuan untuk mencari tahu suatu 

permasalahan yang dapat dijadikan sebagai sarana peningkatan kemampuan 

sumber daya manusia, salah satu contoh topik menarik yang penulis ambil untuk 

dijadikan bahan penelitian saat ini adalah tentang Organizational Citizenship 

Behavior. 

Kyoo dan Sung (2017) mendefinisikan arti organizational citizenship 

behavior sebagai sebuah kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di 

tempat kerja. Perilaku ini melibatkan beberapa perilaku seperti suka menolong 

orang lain, menjadi sukarelawan untuk pekerjaan-pekerjaan bersifat ekstra, patuh 

terhadap peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku ini 

menggambarkan nilai tambah karyawan yang merupakan salah satu bentuk 

perilaku prososial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif dan bermakna 

membantu. 

Setiap tahunnya di Batam jumlah turis mancanegara maupun domestik 

mengalami peningkatan dan penurunan, oleh karena itu pada tahun 2017 Batam 

mulai berfokus pada sektor pariwisata. Pariwisata memiliki perkembangan yang 

bisa dikatakan cepat dan membantu ekonomi di Batam berkembang. Mengingat 
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kawasan Batam sangat dekat dengan Malaysia dan Singapura jadi para turis dapat 

berkunjung ke Batam setiap bulan bahkan per minggu ditambah lagi Batam 

memiliki beberapa ikon wisata seperti jembatan Barelang, kampung Vietnam, dan 

Ocarina serta Turi Beach dan tanggapan dari para turis sangat memuaskan 

sehingga Batam mulai fokus pada sektor pariwisata dan akan tetap 

mengembangkan sektor pariwisata di kota Batam (Sumber: wisatalengkap.com).  

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kepulauan 

Riau mereka mencatat terhitung jumlah turis yang datang berkunjung ke kota 

Batam mengalami naik turun, mereka mengatakan bahwa turis asal Singapura lah 

yang mendominasi angka tinggi untuk kunjungan ke Batam dan hingga saat ini 

mengalami kenaikan sebesar 1,46%  (BPS kota Batam 2018) . 

Tabel 1.1 

Tabel jumlah wisatawan kota Batam  

 

Tahun 

Jumlah wisatawan yang datang ke kota Batam 

Jumlah Persentase 

2014 1.454.070 jiwa  

2015 1.545.818 jiwa Naik 6.31% 

2016 1.422.922 jiwa Turun 7.95% 

2017 1.507.213 jiwa Naik 5.92% 

2018 732.615 jiwa Turun 51.3% 

Sumber : BPS kota Batam (2018) 

 

Sejak 2014 - 2017 trend dari pendatang domestik maupun mancanegara 

yang berkunjung ke Batam dikatakan naik turun, sedangkan pada tahun 2018 

mengalami penurunan yang cukup drastis yang tercatat hanya 732.615 jiwa saja 

yang berkunjung ke kota Batam. Hal ini terjadi karena pada tahun 2018 terjadi 
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bentrok antara Gojek dan Grab sehingga wisatawan asing terutama dari Singapura 

menjadi enggan untuk datang ke Batam untuk menghindari adanya kerusuhan 

(sumber: batam.tribunnews.com). 

Demi meningkatkan kembali jumlah wisatawan asing di Batam maka nilai 

jual dan ekonomi di kota Batam terutama di bidang pariwisata, persediaan 

akomodasi hotel juga harus memadai dan berkualitas yang baik. Perhotelan adalah 

salah satu sarana untuk menaikan nilai jual bagi ekonomi di Batam. Hotel 

merupakan industri yang berfokus untuk memberikan kepuasan kepada wisatawan 

baik domestik maupun mancanegara yang ingin menginap. Dalam melaksanakan 

usaha hotel diwajibkan untuk memiliki sumber daya manusia (SDM) yang 

mumpuni guna mendapatkan hasil yang maksimal bagi perusahaan. Oleh sebab 

itu maka organisasi dan manajemen perusahaan harus mampu memanfaatkan dan 

mengelola sumber daya yang dimiliki di perusahaan tersebut. 

Perusahaan membutuhkan pegawai yang dapat bekerja ekstra dengan 

memberikan kontribusi melampaui apa yang menjadi tugasnya, OCB 

(Organizational citizenship behavior) bisa menjadi salah satu kunci untuk sukses 

dalam sebuah perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya. OCB merupakan 

sebuah sikap diluar kebiasaan karyawan dan tidak berpengaruh pada reward 

ataupun gaji karyawan. Karyawan yang memiliki sikap OCB mampu bekerja 

sama dengan tim dan memberikan performa yang terbaik bagi perusahaan. Hal 

yang menjadi daya tarik adalah ketika satu karyawan mampu bekerja sama dengan 

karyawan lain dan mau saling membantu yang membutuhkan bantuan serta dapat 

memberikan saran terbaik demi kemajuan bersama, dan berperan aktif dalam 
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menjalankan kegiatan usaha. Sikap yang dilakukan karyawan tersebut merupakan 

suatu bentuk bahwa OCB (Organizational citizenship behavior) telah terbentuk 

dari karyawan tersebut. 

Bagi perusahaan di bidang perhotelan yang mana perusahaan tersebut 

berfokus memberikan pelayanan kepada konsumen domestik maupun 

mancanegara, maka apabila memiliki karyawan yang memiliki sikap OCB 

(Organizational citizenship behavior) bisa menjadi keuntungan bagi perusahaan, 

Sikap OCB dikatakan sangat penting dikarenakan pentingnya kualitas dan mutu 

dari karyawan dalam memberikan layanan yang baik kepada pelanggan. 

Menurut Yang dan Wei (2017) Organizational Citizenship Behavior di 

definisikan sebagai kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat 

kerja. Organizational citizenship behavior melibatkan beberapa perilaku seperti  

suka menolong orang lain, menjadi sukarelawan untuk pekerjaan lebih, patuh 

terhadap peraturan-peraturan di perusahaan dan prosedur-prosedur di tempat 

kerja. Perilaku ini menunjukkan nilai karyawan yang merupakan salah satu bentuk 

perilaku prososial, yaitu perilaku social yang positif, konstruktif dan bermakna 

membantu. 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi OCB yaitu salah 

satunya gaya kepemimpinan (leadership style). Menurut Khan et al., (2013) 

memberikan sebuah pernyataan yaitu gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja karyawan di tempat kerja. Masalah ini memberi contoh 

bahwa gaya kepemimpinan seorang mempengaruhi kinerja karyawan-karyawan 

nya. Selain itu, untuk memperoleh kinerja yang baik dan maksimal dibutuhkan 
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pula adanya pemberian pengkajian terhadap karyawan karyawan. Kinerja yang 

ditunjukkan oleh karyawan juga terkait dengan kepribadian karyawan itu sendiri. 

Kadar (2012) juga menjelaskan bahwa kepemimpinan bisa meningkatkan 

perilaku OCB (Organizational Citizenship Behavior) pada karyawan. Pemimpin 

akan menjadi contoh bagi bawahannya, oleh sebab itu jika pemimpin memiliki 

OCB (Organizational Citizenship Behavior) yang baik, maka perilaku tersebut 

dapat menular kepada bawahannya. Terdapat berbagai gaya kepemimpinan yang 

bisa digunakan untuk memimpin suatu organisasi. 

Leadership Style sudah didefinisikan oleh para peneliti organisasi industri 

psikologi, akademisi serta praktisi selama beberapa dekade. Makna yang umum 

untuk hampir seluruh definisi adalah bahwa gaya kepemimpinan adalah proses 

persuasif yang membantu kelompok individu yang berbeda dalam menuju 

pencapaian tujuan (Kadar, 2012). Menurut Doh et al., (2011) definisi 

kepemimpinan bervariasi dari individu ke individu. Kepemimpinan didefinisikan 

sebagai seseorang yang memegang posisi signifikan dalam sebuah 

kelompok/organisasi, membujuk orang lain tentang ekspektasi pekerjaan dari 

suatu posisi dan mengatur serta mengarahkan kelompok dalam mempertahankan 

dirinya sendiri dan mencapai tujuannya. Menurut Khan et al., (2013), gaya 

kepemimpinan adalah "proses sosial mempengaruhi orang lain untuk 

berpartisipasi secara sukarela dalam mencapai tujuan organisasi". 

Menurut Seibert et al., (2011) Empowerment juga berpengaruh kuat dalam 

mendorong kesuksesan OCB (Organizational citizenship behavior). 

Empowerment berfokus pada efek positif dari pemberdayaan. Atas dasar struktur 

Teo Nobel Valentino, Analisis Pengaruh Leadership Style, Empowerment dan Organizational Commitment 
Terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Karyawan Hotel Bintang Dua dan Tiga di Kota Batam. 
UIB Repository ©2019



6 

 

    Universitas Internasional Batam 

 

mereka dari berbagai teori motivasi kognitif, mereka mengidentifikasi makna, 

penentuan nasib sendiri, kompetensi, dan dampak sebagai serangkaian penilaian 

tugas karyawan yang terkait dengan motivasi tugas intrinsik. Studi yang dilakukan 

oleh Kosar (2017) menyatakan bahwa terdapat hubungan signifikan antara 

Empowerment terhadap Organizational Citizenship Behavior. Dari hasil 

penelitian terdahulu Chan et al., (2010) telah meneliti dampak Empowerment pada 

OCB (Organizational citizenship behavior) dan menemukan hasil bahwa 

empowerment yang didorong oleh kepercayaan menghasilkan perilaku ekstra, 

individu yang diberdayakan secara psikologis lebih inovatif dan kreatif tentang 

tugas mereka. Gholami et al., (2013) menyimpulkan bahwa Empowerment dan 

Organizational Citizenship Behavior memiliki korelasi yang positif konsep 

pemberdayaan ini menghasilkan tingkat kepuasan kerja yang lebih tinggi. 

Menurut Saraswaty dan Sulistiyo (2017) Organizational commitment di 

definisikan sebagai kekuatan relatif dari identifikasi serta keterlibatan individu 

dalam organisasi tertentu diperusahaan. Yahaya et al., (2012) menggambarkan 

konsep komitmen organisasi adalah sebagai keadaan psikologis yang 

mencerminkan hubungan antara karyawan dan organisasi yang menghasilkan 

keputusan untuk terus bekerja di organisasi yang terdapat di perusahaan dan 

mengevaluasi konsep menjadi pendekatan psikologis pekerja terhadap organisasi. 

Menurut Yahaya et al., (2012) komitmen afektif, komitmen berkelanjutan, dan 

komitmen normatif adalah elemen utama dari komitmen organisasi. Komitmen 

organisasional afektif didefinisikan sebagai "keterikatan emosional, identifikasi 

dengan, dan keterlibatan dalam organisasi". Hal ini berdampak pada perilaku 
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karyawan di dalam organisasi mereka. Sejak lama komitmen organisasi telah 

dianggap sebagai prediktor kunci dari OCB (Meyer et al., 2012). Penelitian ini 

bertujuan untuk meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi OCB 

(Organizational citizenship behavior) pada karyawan hotel bintang dua dan tiga di 

kota Batam. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan penjelasan diatas dapat 

ditentukan yang menjadi pokok permasalahan yaitu : 

1. Apakah Leadership Style berpengaruh terhadap Organizational Citizenship 

Behavior? 

2. Apakah Empowerment berpengaruh terhadap Organizational Citizenship 

Behavior? 

3. Apakah Organizational Commitment berpengaruh terhadap Organizational 

Citizenship Behavior? 

 

1.3  Tujuan  Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Meneliti dampak signifikan Leadership Style dan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 

2. Meneliti dampak signifikan Empowerment dan Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). 

3. Meneliti dampak signifikan organizational commitment dan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penulis dapat belajar serta menambah banyak wawasan tentang ilmu 

manajemen sumber daya manusia yang kedepannya dapat diaplikasikan di 

dunia kerja, serta sebagai bahan pustaka dan acuan bagi mahasiswa 

Universitas Internasional Batam dalam penyusunan laporan skripsi. 

2. Manfaat hasil penelitian ini untuk perusahaan adalah sebagai bahan 

petimbangan untuk perusahaan dalam membuat sekaligus menentukan 

sebuah keputusan dan kebijakan yang akan diambil. 

 

1.5 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara garis 

besar mengenai isi dan pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan yang 

terdiri dari: 

BAB I  :  PENDAHULUAN  

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian yang penulis 

kerjakan, permasalahan penelitian yang dialami, tujuan dan manfaat 

penelitian yang didapat, dan sistematika pembahasan dari penelitian 

tersebut. 

BAB II  : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini terdiri dari kerangka teoretis dan perumusan hipotesis yang 

akan menjelaskan definisi, teori-teori dan hasil dari penelitian terdahulu 

serta model yang mendasari penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rancangan yang digunakan dalam 

penelitian, objek yang akan ditentukan dalam penelitian, definisi 

operasional variable terkait, Teknik dalam pengumpulan data, serta 

metode analisis olah data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan hasil dari analisis dan pembahasan yang berkaitan 

dengan masalah yang diteliti oleh penulis yang berisikan hasil uji yang 

dilakukan penulis. 

BAB V  : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Bab ini menjelaskan kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan penulis sampai keterbatasan yang dihadapi 

penulis, serta memberikan rekomendasi terbaik dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan penulis. 
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