BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang Penelitian
Setiap perusahaan mengingikan kesuksesan dalam usahanya agar dapat

bertahan dalam ruang lingkup usaha yang dirintisnya. Perkembangan pasar yang
senantiasa berubah dan dinamis dari waktu ke waktu terutama di era globalisasi
seperti sekarang ini menuntut perusahaan dalam meningkatkan pelayanan dan
professionalisme untuk meningkatkan efektifitas perusahaan. Efektifitas suatu
perusahaan dapat dilihat dari interaksi kerja pada tingkat individual, kelompok,
dan sistem-sistem organisasi yang menghasilkan output yang menurutkan tingkat
turnover, minimnya perilaku menyimpang dalam organisasi, tercapainya
kepuasan

kerja,

memiliki

komitmen

terhadap

perusahaan

dan

OCB

(organizational citizenship behavior) membuat suatu organisasi dapat bertahan
dalam suatu industri.
Kota Batam adalah kota industri dengan sektor industri manufaktur
mencapai 60% dari kegiatan ekonomi di kota Batam. Sektor kedua yaitu sektor
jasa dan presentase sebesar 14.26%, sedangkan sektor pertanian sebesar 1,04%
(BPS Batam, 2014). Pada tahun 2013 salah satu restoran fast food yaitu KFC
menambah 3 gerai baru yang ada di Batam (Depnaker, 2015) yang menandakan
bahwa Batam mempunyai pasar yang bagus dalam bisnis ini. Sedangkan
pertumbuhan jasa restoran cepat saji sangat menjanjikan dikarenakan keuntungan
yang diterima oleh perusahaan salalu meningkat pada setiap tahunnya,
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mencatatkan pendapatan naik 10.12% pada tahun 2013 dibandingkan dengan
tahun sebelumnya (bisnis.liputan6.com,2013). Target penjualan tahun 2015
diperkirakan akan tumbuh sekitar 15.53% dari perolehan tahun 2014 yang
sebelumnya

diproyeksikan

oleh

manajemen

Fast

food

Indonesia

(investasi.kontan.co.id,2014). Kondisi tersebut menyebabkan pelaku bisinis
menginginkan usahanya tetap bertahan dan karyawan memiliki dan memahami
pentingnya organizational citizenship behavior pada suatu organisasi.
Era globalisasi yang selalu ditandai dengan terjadinya perubahanperubahan pesat dalam ekonomi secara keseluruhan, telah menyebabkan
munculnya sejumlah tuntutan yang tidak bisa ditawar oleh pelaku bisnis maupun
industri. Salah satu tuntutan tersebut adalah bagaimana organisasi bisa secara
responsif menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan eksternal
semestinya diikuti oleh perubahan internal organisasi, agar dapat beradaptasi
terhadap perubahan dalam bisnis.
Sebagai kunci pokok, sumber daya manusia akan menetukan keberhasilan
pelaksanaan kegiatan perusahaan. Tuntutan perusahaan untuk memperoleh,
mengembangkan dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas
semakin mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan yang berubah. Perusahaan
yang memiliki karyawan yang bersedia mencurahkan segenap kemampuan demi
kepentingannya adalah harapan bagi semua organisasi. Karyawan diharapkan
dapat bertanggung jawab atas pekerjan yang dilakukan, sedangkan perusahaan
diharapkan dapat memberikan penghargaan atau pengakuan atas prestasi
karyawan. Setiap organisasi mengingikan adanya OCB untuk menunjang
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pekerjaan pada kinerja karyawan dan juga faktor-faktor yang akan mempengaruhi
OCB yaitu kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan dukungan organisasi.
Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai keunggulan
harus mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya, kerena pada
dasarnya kinerja individual mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja dan
pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja yang
baik menuntut karyawan berperilaku sesuai harapan organisasi. Perilaku yang
menjadi tuntutan organisasi saat ini tidak hanya perilaku sesuai dengan deskripsi
pekerjaannya saja, tetapi juga perilaku tambahan atau sering disebut juga OCB.
Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa OCB mampu meningkatkan
efektifitas dan kesuksesan organisasi, sebagai contoh biaya operasional rendah,
waktu penyelesaian pekerjaan lebih cepat, dan penggunaan sumber daya secara
optimal. Berdasarkan peran dan manfaat tersebut, manager atau akademisi sumber
daya manusia berusaha mendorong tumbuhnya OCB dalam organisasi melalui
berbagai cara termasuk dengan memasukkan kriteria OCB dalam penilaian kerja.
Selain OCB juga diyakini dapat memberikan kontribusi terhadap inovasi dan daya
adaptasi karena merupakan perilaku yang selau mengutamakan kepntingan orang
lain dan organisasi
Katz dan Kahn (1966) dalam Mohamed (2012), mengatakan beberapa
contoh OCB adalah kesiapan untuk berkompromi dengan kesulitan di tempat
kerja, bertindak sesuai dengan peraturan organisasi, aturan, prinsip-prinsip dan
praktek-praktek dan menunjukan keterlibatan yang kuat dalam pertumbuhan
organisasi yang menghasilkan keberhasilan organisasi. Beberapa penelitian
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mengungkapkan bahwa dampak OCB mampu meningkatkan efektifitas dan
kesuksesan organisasi, sebagai contoh biaya operasi rendah, waktu penyelesaian
pekerjaan lebih cepat, dan penggunaan sumber daya secara optimal. Berdasarkan
peran dan manfaat tersebut, manager atau akadeisi sumber daya manusia berusaha
mendorong tumbuhnya OCB dalam organisasi melalui berbagai cara termasuk
dengan memasukkan kriteria OCB dalam penelian kerja (Garay, 2006).
Organ dan Ryan (1995) dalam Alizadeh (2012) mengatakan bahwa OCB
dapat timbul dari berbagai faktor dalam organisasi, di antaranya kerena komitmen
organisasi yang tinggi. Van Dick, (2005) mengutarakan pentingnya membangun
OCB dalam lingkungan kerja, tidak lepas dari bagaimana komitmen yang ada
menjadi pendorong dalam terciptanya OCB dalam organisasi.
Komitmen organisasional merupakan salah satu faktor penting dalam
mewujudkan OCB, yaitu sebagai pendorong timbulnya OCB dalam organisasi. Di
samping itu, seorang karyawan yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan
senantiasa berusaha untuk mengembangkan diri demi kemajuan organisasi.
Hilangnya komitmen karyawan berarti organisasi kehilangan dukungan dan
loyalitas dari karyawan. Karyawan yang tidak berkomitmen cenderung tidak
peduli dengan tujuan organisasi, melanggar aturan, dan kehilangan gairah dalam
bekerja. Sikap-sikap seperti itu akhirnya berpengaruh terhadap kinerjanya, yang
lebih lanjut akan mempengaruhi daya saingnya dengan para kompetitor. Dengan
demikian terlihat jelas bahwa komitmen terhadap organisasi sangat penting dan
vital bagi kehidupan organisasi. Komitmen organisasi dapat timbul berdasarkan
adanya rasa memiliki dengan menubuhkan rasa yakin anggota bahwa apa yang
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dikerjakan berharga, rasa nyaman dalam organisasi, cara mendapatkan dukungan
penuh dari organisasi. Rasa bergairah terhadap pekerjaan ditimbulkan dengan cara
memberi perhatian, memberikan delegasi wewenang, serta memberi kesempatan
dan keahlian secara maksimal. Rasa kepemilikan dapat ditimbulkan dengan
melibatkan anggota/karyawan dalam membuat keputusan-keputusan.
Komitmen

karyawan

merupakan

kebanggan

karyawan

terhadap

organisasinya serta tanggung jawab antara karyawan dengan organisasinya yang
menimbulkan sikap OCB. Karyawan merasa bangga akan organisasinya maka
sikap antusias untuk melakukan pekerjaan serta membantu anggota lainya akan
semakin baik dan menimbulkan sikap OCB.
Persepsi terhadap dukungan organisasi menjadi prediktor OCB dan
berhubungan positif dengan kinerja dan OCB. Dukungan organisasi ini
didefinisikan sebagai sejauh mana anggota/karyawan mempersepsikan organisasi
(lembaga, atasan, rekan) memberi dorongan, respek, menghargai kontribusi dan
apresiasi bagi individu dalam pekerjaanya. Hal ini berarti jika organisasi peduli
dengan keberadaan dan kesejahteraan personal anggota/karyawan dan juga
menghargai kontribusinya, maka anggota/karyawan yang merasa bahwa mereka
didukung oleh organisasi akan memberikan sikap positif sehingga merasa puas
terhadap organisasi. Dukungan diberikan berupa pujian dan penghargaan serta
reward, hal yang paling penting untuk mendorong karyawan pada restoran cepat
saji untuk melakukan OCB adalah perasaan karyawan diperlakukan secara adil
dan didukung oleh organisasi.
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Kepuasan kerja dapat menjadi salah satu faktor yang bisa mempengaruhi
OCB. Kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai suatu perasaan positif tentang
pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya.
Kepuasan kerja dan kinerja memiliki hubungan sebab akibat. Ketika data
produktivitas dan kepuasan kerja secara keseluruhan dikumpulkan untuk
perusahaan, ditemukan bahwa perusahaan yang mempunyai karyawan yang lebih
puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan perusahaan yang mempunyai
karyawan yang kurang puas.
Kepusan kerja timbul didasarkan pekerjaan itu sendiri yang dimana
karyawan merasakan keahlianya dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut.
Memiliki atasan yang dapat memahami, menghargai pekerjaan bawahannya.
Teman sekerja menjadi faktor yang berhubungan antara karyawan dengan
atasannya dan degan karyawan lain, baik sama maupun berbeda jenis pekerjanya.
Promosi merupakan faktor yang berhubungan dengan ada tidaknya kesempatan
untuk memperoleh peningkatan karier selama kerja. Upah merupakan faktor
pemenuhan kebutuhan hidup karyawan yang dianggap layak atau tidak untuk
memenuhi kebutuhan dan juga atas apa yang dikerjakan. Penghargaan karyawan
menginginkan agar hasil kerjanya dihargai, halini bertujuan agar karyawan merasa
senang dalam bekerja dan akan selalu memotivasi karyawan dalam bekerja.
Uraian diatas menjadi alasan yang mendasari pentingnya kepuasan kerja terhadap
karyawan restoran cepat saji dimana diperlukan kepuasan kerja pada setiap
karyawan agar menciptakan produktifitas dalam berkerja.
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Tingkat persaingan dalam dunia usaha menjadi semakin tinggi dan
perusahaan memiliki banyak tantangan baik dari luar maupun dari dalam
perusahaan itu sendiri. Salah satu tantangan dari dalam perusahaan adalah
bagaimana mengelola pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan, baik dari sisi
deskripsi pekerjaan ataupun karakteristik pekerjaan. Dengan munculnya berbagai
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki manusia, akan menambah variasi
pekerjaan yang ada. Variasi pekerjaan yang ada akan menimbulkan semangat
kerja bagi karyawan yang termotivasi, namun apabila dengan variasi kerja yang
cukup banyak dan karakteristik kerja yang diterapkan kurang sesuai dengan
kemampuan karyawan sehingga karyawan akan kurang semangat dan akhirnya
tidak merasa puas dan sulit untuk berperilaku baik diluar perilaku inti nya dalam
bekerja.
Jadi diharapkan SDM yang tidak ahanya memiliki skill dan kualitas yang
baik tatapi memiliki perilaku ekstra dimana salah satunya adalah OCB perilaku
ektra tersebut seperti membantu rekan kerja menyelesaikan tugas, kesungguhan
dalam mengikuti rapat organisais, sedikit mengeluh banyak bekerja, dan lain-lain.
Perilaku ini disebut sebagai perilaku extra-role. Apalagi pada saat pimpinan
melakukan evaluasi kinerja pada pegawainya, yang di evaluasi bukan hanya intrarole tatapi perilaku extra-role menjadi bagian dari evaluasi tersebut, karena
perilaku extra-role memiliki kontribusi yang sama penting dangan perilaku intrarole. Penelitian ini juga di dukung dari penelitian sebelumnya yang dilakukan
oleh: Mohammed (2012), Alizadeh (2012), Garay (2006), Van Dick et al. (2005),
Jehad (2011), Niki et al. (2014), Nida Qamar (2012), Qasim (2014), Behzad
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(2014), Stephen (2007), Kamile (2015), Ali et al. (2011), Orhan et al. (2011), Ali
(2014), Yuwen (2009), dan Chen et al. (2012).
Dari uraian di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul “Analisis
Pengaruh Kepuasan Kerja, Dukungan Organisasi, dan Komitmen Organisasi
Terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Restoran Cepat Saji”.

1.2

Permasalahan Penelitian
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan beberapa

permasalahan penelitian yang akan diteliti, antara lain sebagai berikut.
1. Apakah terdapat pengaruh antara kepuasan kerja terhadap organizational
citizenship behavior?
2. Apakah terdapat

pengaruh antara

komitmen organisasi

terhadap

dukungan

terhadap

organizational citizenship behavior?
3. Apakah

terdapat

pengaruh

antara

organisasi

organizational citizenship behavior?

1.3

Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1

Tujuan Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah

mengetahui hal berikut:
1. Pengaruh antara kepuasan kerja terhadap organizational citizenship
behavior.
2. Pengaruh antara komitmen organisasi terhadap organizational citizenship
behavior.
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3. Pengaruh antara dukungan organisasi terhadap organizational citizenship
behavior.
1.3.2

Manfaat penelitian
Manfaat dari penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
faktor-faktor ataupun komponen-komponen yang dapat mempengaruhi
OCB. Dengan ini dapat membantu perusahaan untuk mengatahui
kebijakan apa yang harus dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor
yang mempunyai pengaruh terhadap OCB dalam perusahaan.
2. Bagi akademis
Sebagai masukan bagi pihak lain yang ingin melakukan penelitian tentang
OCB serta sebagai bahan referensi yang diharapkan akan menambah
wawasan pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai informasi tambahan.

1.4

Sistematika Pembahasan
Dalam sistematika pembahasan ini, penulis memberikan gambaran

mengenai pembahasan, sehingga mempermudah pembaca dalam memahami
bahasan dari setiap bab yang ada di buku ini, yakni:
BAB I

: PENDAHULUAN
Pada bab pendahuluan ini tertulis mengenai latar belakang dari
penelitian dengan merumuskan masalah-masalah penelitian serta
mengemukakan tujuan dan manfaat dari penelitian ini dilakukan
serta sistematika pembahasan
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BAB II

: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS
Dalam bab ini, penulis memberikan penjelasan mengenai teoriteori dan penjelasan dari pembahasan penelitian sebelumnya, hasil
penelitian dari penelitian sebelumnya serta model yang mendasari
penelitian. Selain itu, bab ini mememuat menganai model
penelitian dan perumusan masalah yang akan diuji lebih lanjut

BAB III

: METODE PENELITIAN
Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri
dari rancangan penelitian, objek penelitian, definisi operasional
variabel, dan teknik pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV

: ANALISIS DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini merupakan bagian dari proses pengujian data setelah
tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian yang terdiri dari
3 bagian, yaitu: statistik deskriptif, uji kualitas data dan pengujian
hipotesis. Pembahasan akan dijelaskan lebih rinci dengan
didasarkan data-data yang diperoleh.

BAB V

: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulam yang merupakan
bagia

akhir

dari

penelitian

yang

mendeskripsikan

dan

menyimpulkan mengenai hasil dari penelitian serta saran kepada
pihak-pihak yang berkempentingan terhadap hasil penelitian.
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