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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Organisasi seperti perusahaan, pada dasarnya merupakan suatu bentuk 

kelompok sosial yang terdiri dari dari beberapa anggota yang mempunyai persepsi 

bersama tentang kesatuan organisasi. Masing-masing anggota mendapat 

penghargaan, untuk mencapai tujuan bersama. Kalau suatu kelompok sudah 

dibentuk dan disadari bersama adanya interpendensi dan saling memberikan 

penghargaan dan mempersepsikan diri sebagai satu kesatuan dalam mencapai 

tujuan, tentunya masalah organisasi atau perusahaan sebagai kelompok sosial 

tidak akan akan terjadi. 

Realitanya banyak organisasi dalam perkembangannya mengalami 

masalah yang muncul akibat munculnya kelompok-kelompok kecil yang tidak 

membuat organisasi semakin dinamis, melainkan malah menjadikan keruntuhan 

organisasi tersebut. Perbedaan peran, harapan, kepentingan, interpendensi, dan 

persepsi para anggota kelompok menjadi sumber dari konflik internal yang 

mengancam kelangsungan hidup kelompok tersebut. Misalnya pemogokan 

karyawan, absensi ketidak hadiran yang tinggi, tingkat turnover tidak terkendali. 

Semua ini merupakan gejala yang muncul dan disebabkan oleh ketidakpuasan 

karyawan terhadap organisasi. Ini dikarenakan rendahnya komitmen kerja dari 

para karyawannya. 

Kota Batam adalah kota industri dengan sektor industri manufaktur 

mencapai 59% dari kegiatan ekonomi di Kota Batam. Sektor kedua yaitu sektor 

jasa dengan persentase jumlah tenaga kerja mencapai 14,26%, sedangkan sektor 
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pertanian adalah sektor yang paling sedikit dengan persentase jumlah tenaga kerja 

hanya 0,94% (BPS Batam, 2011).  

Di wilayah Muka Kuning terdapat kawasan industri terbesar di pulau 

Batam yaitu Batamindo Industrial Park (BIP). Mulai tahun sekitar 2000 nama 

kawasan industri ini berubah menjadi Batamindo Investment Cakrawala (BIC). 

Jumlah perusahaan yang terdapat berupa 76 buah yang hampir semuanya 

merupakan perusahaan manufaktur atau perakitan dengan total jumlah karyawan 

60 ribu orang.Batamindo yakni sebagai kawasan industri terbaik di luar pulau 

Jawa. Lalu kedua sebagai kawasan industri terbaik ke-3 se Indonesia dan ketiga 

sebagai kawasan industri yang memiliki pengelola lingkungan terbaik peringkat 

ke-2 seluruh Indonesia (www.jpnn.com). 

Sempat menjadi primadona bagi para pengusaha dan pekerja, saat ini 

Kawasan Industri Batamindo mulai kurang diminati. Kawasan seluas 320 hektar 

ini, dulu bisa dikatakan sebagai incaran perusahaan-perusahaan besar berkelas 

dunia. Seperti Philips, Sony Chemicals Indonesia, Sanyo, Panasonic, Astra, Casio 

dan perusahaan PMA lainnya. Saat ini, satu per satu perusahaan besar tersebut 

mulai beralih, hengkang ke kawasan industri lain yang ada di Batam, baik diluar 

Batamindo ataupun ke kawasan industri negara tetangga. Sebagian juga menutup 

operasional perusahaan dengan alasan tidak ada lagi order produksi, kalah 

bersaing dengan perusahaan yang memproduksi produk sejenis, sahamnya 

dikuasai oleh perusahaan lain ataupun sebab lainnya (www.haluankepri.com). 

Organizational citizenship behavior merupakan aspek yang unik dari 

aktivitas individual dalam kerja. Organisasi akan berhasil apabila karyawan tidak 
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hanya mengerjakan tugas pokoknya saja namun juga mau melakukan tugas ekstra 

seperti mau bekerja sama, tolong menolong, memberikan saran, berpartisipasi 

secara aktif, memberikan pelayanan ekstra kepada pengguna layanan, serta mau 

menggunakan waktu kerjanya dengan efektif. Perilaku prososial atau tindakan 

ekstra yang melebihi deskripsi peran yang ditentukan dalam organisasi atau 

perusahaan itu disebut sebagai organizational citizenship behavior. Organisasi 

yang sukses membutuhkan karyawan yang akan melakukan lebih dari sekedar 

tugas formal mereka dan mau memberikan kinerja yang melebihi harapan. Dalam 

dunia kerja yang dinamis seperti saat ini, di mana tugas makin sering dikerjakan 

dalam tim, fleksibilitas sangatlah penting. Organisasi menginginkan karyawan 

yang bersedia melakukan tugas yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaan 

mereka.  

Pada kawasan inilah dimana organizational citizenship behavior menjadi 

salah satu aspek penting untuk meningkatkan keefektifan dan efisiensi perusahaan. 

Dimana ruang lingkup pengawasan terhadap karyawan sangat luas sehingga aspek 

organizational citizenship behavior diperlukan. Berdasarkan pengamatan dari 

penulisan diatas maka dengan ini penulis akan mengkaji lebih dalam tentang 

“Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 

Pada Karyawan Perusahaan Manufaktur Di Batam.” 
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1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang yang diberikan maka dapat kita simpulkan 

bahwa permasalahan pokok dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah organizational culture berpengaruh signifikan terhadap 

organizational commitment. 

2. Apakah leadership style berpengaruh signifikan terhadap organizational 

commitment. 

3. Apakah job satisfaction berpengaruh signifikan terhadap organizational 

commitment. 

4. Apakah job stress berpengaruh signifikan terhadap organizational 

commitment. 

5. Apakah organizational commitment berpengaruh signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior. 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang: 

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara organizational culture  

terhadap organizational commitment. 

2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara leadership style terhadap 

organizational commitment. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara job satisfaction terhadap 

organizational commitment. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara job stress terhadap 

organizational commitment. 

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara organizational commitment 

terhadap organizational citizenship behavior. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat didalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, direksi, manager, dan bagian sumber daya dapat 

dijadikan acuan sebagai model dari penerapan sistem untuk pembangun 

komitmen tenaga kerja dari perusahaan dimana komitmen kerja berkaitan 

timbal balik dengan tingkat produktivitas performa perusahaan serta 

berhubungan dengan organizational citizenship behavior. 

2. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

rujukan pengembangan ilmu sumber daya manusia mengenai tingkat 

komitmen dan prilaku kewargaan organisasi dan dapat digunakan sebagai 

referensi dasar perluasan penelitian dan penambahan wawasan untuk 

pengembangannya. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Uraian sistematika pembahasan yang akan dilakukan oleh penulis terdiri 

dari 5 bab, yaitu: : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang latar belakang penelitian 

yang akan dilakukan, masalah penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan.  

BAB II : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai teori-teori yang digunakan 

untuk membantu dan mendukung penelitian dan juga membahas 

masalah yang terdapat dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, akan diuraikan tentang metode penelitian yang terdiri 

dari rancangan penelitian, obyek penelitian, definisi operasional 

variabel, teknik pengumpulan data beserta uji kualitas dan validitas 

serta uji hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai hasil analisa data antara 

lain adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 

pembahasan, keterbatasan yang berupa kelemahan-kelemahan yang 

terdapat dalam pembahasan dan rekomendasi adalah masukan bagi 

peneliti yang selanjutnya. 
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