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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Penelitian 

Pulau Batam merupakan sebuah kota yang terletak di antara perairan Selat 

Malaka dan Selat Singapura. Hal ini membuat Batam menjadi salah satu kota 

dengan perkembangan perekonomian yang cukup pesat dalam bidang industri. 

Letak yang strategis juga membuat Batam banyak dikunjungi oleh wisatawan 

sehingga industri pada bidang pariwisata mengalami peningkatan. 

Perusahaan atau organisasi tidak akan meningkat produktivitasnya tanpa 

campur tangan dari kualitas sumber daya manusianya. Tanpa kualitas sumber 

daya manusia yang baik, maka suatu perusahaan atau organisasi tidak akan 

berkembang menjadi perusahaan atau organisasi yang lebih besar and baik. Salah 

satu tolak ukur keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi adalah 

produktivitas. Perusahaan atau organisasi dapat dikatakan berhasil apabila 

terdapat peningkatan produktivitas dan tercapainya tujuan perusahaan. 

Alasan penulis memilih Organizational Citizenship Behavior dikarenakan 

Organizational Citizenship Behavior merupakan sebuah bentuk perilaku positif 

dalam sebuah organisasi yang mana dengan adanya Organizational Citizenship 

Behavior dalam sebuah perusahaan memungkinkan karyawan mengorbankan 

kepentingan pribadinya demi kepentingan organisasi serta tetap berkontribusi 

sesuai dengan nilai dan tujuan organisasi. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

tindakan-tindakan yang bukan bersifat untuk kepentingan pribadi namun demi 

kesejahteraan dan kepentingan orang lain. 
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Organizational Citizenship Behavior harus memiliki dampak tertentu 

terhadap efektivitas keseluruhan organisasi dengan menambah kerangka sosial 

dari lingkungan kerja (Todd, 2003). 

Gambar 1.1 

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Kota Batam, 2014 (jiwa) 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2014) 

Berdasarkan grafik diatas, dapat kita simpulkan bahwa banyaknya 

kunjungan dari wisatawan mancanegara dapat menjadikan Batam sebagai daerah 

pariwisata. Ini menyebabkan hotel atau akomodasi untuk memegang peran 

penting dalam melayani kebutuhan wisatawan yang datang mengunjungi Batam 

yang memerlukan tempat tinggal dan layanan selama berada di Batam. Hotel dan 

akomodasi juga dengan sendirinya akan meningkatkan pendapatan di daerah 

Batam. 

Oleh karena pentingnya OCB dalam sektor perhotelan di Batam maka 

penelitian OCB dilakukan pada sektor perhotelan karena OCB dapat 

meningkatkan kinerja karyawan pada sektor perhotelan. Hubungan antar rekan 
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kerja juga akan semakin lancar dan dapat saling bahu-membahu dalam proses 

kerja bahkan dapat bekerja sama dengan baik.   

Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah Hotel/ Akomodasi di Kota 

Batam Tahun 2014 menurut kecamatan: 

Gambar 1.2 

Gambar Grafik Hotel/ Akomodasi  di Kota Batam Tahun 2014 Menurut 

Kecamatan 

 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam (2014) 

Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan di bidang 

jasa/akomodasi seperti ini. Dengan kualitas sumber daya manusia yang baik, 

maka konsumen yang datang dari mancanegara akan merasa nyaman dan betah 

untuk tinggal di hotel tersebut. Oleh karena itu, pihak Human Resource 

Department yang baik akan memegang peran yang sangat penting dalam bisnis 

seperti ini.  

Sumber daya manusia adalah faktor paling penting dalam sebuah 

perusahaan yang harus dikembangkan dengan sebaik dan semaksimal mungkin. 

Keberadaan manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan/ 
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organisasi. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi perusahaan untuk 

meningkatkan efektifitas sumber daya manusianya dalam bekerja. Kinerja 

karyawan yang baik dapat meningkatkan kepuasan konsumen dari perusahaan 

tersebut. Kita dapat menilai keefektifitasan sebuah perusahaan dengan melihat 

interaksi kerja setiap individu, kelompok, dan sistem organisasi yang nantinya 

akan menghasilkan manusia yang memiliki tingkat kehadiran yang tinggi, 

turnover yang rendah, adanya kepuasan kerja sesuai dengan target, rendahnya 

perilaku yang merugikan perusahaan memiliki keinginan yang tinggi untuk terus 

belajar dan berkomitmen terhadap perusahaan dan juga Organizatinal Citizenship 

Behavior (OCB). 

Menurut Robbins dan Judge (2008), fakta menunjukkan bahwa organisasi 

yang mempunyai karyawan yang memiliki OCB yang baik, akan memiliki kinerja 

yang lebih baik. Hasil yang maksimal dalam bekerja dapat dilihat dari 

produktifitas kerja karyawannya yang tinggi. Oleh karena itu, kebutuhan maupun 

keinginan dari karyawan selaku SDM dari perusahaan tersebut juga harus 

didukung oleh perusahaan, dengan harapan agar dengan tercapainya kebutuhan 

dan keinginan karyawan tersebut, maka kinerja dan motivasi kerja karyawan 

tersebut juga akan semakin meningkat.  

Karyawan dalam suatu perusahaan yang memiliki OCB dapat 

mengendalikan perilakunya sendiri sehingga mampu memilih perilaku yang 

terbaik untuk kepentingan perusahaannya. Karyawan dengan OCB yang tinggi 

akan meningkatkan produktivitas dan kesuksesan dirinya di dalam suatu 

perusahaan dan itu semua tidak semata dilakukannya untuk kepentingannya 
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sendiri, melainkan dilakukannya juga untuk kepentingan perusahaan tempat 

dimana ia bekerja.  

Demi terwujudnya tujuan perusahaan, maka diperlukan karyawan yang 

dapat bekerja semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan tersebut. Karyawan 

juga tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi memerlukan campur tangan orang lain 

agar mencapai hasil yang maksimal dan terwujudnya hubungan yang baik antar 

karyawan.  

OCB dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah Altruism, 

Conscientiousness, dan Civic Virtue. Ketiga faktor tersebut akan mempengaruhi 

Organizational Citizenship Behavior pada diri karyawan. Hal ini didukung oleh 

penelitian Bukhari (2008), Kumar et al.(2009), Elanain (2007), Khurana et al. 

(2014), Islam et al. (2012), Emmerik et al. (2005), Bashir et al. (2012), Jawahar 

dan Rajagopalan (2005), Polat (2009), Mosalaei (2014), Rashidi dan Tafreshi 

(2015), Kumar et al (2009). 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Organizational 

Citizenship Behavior (OCB)” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

1.   Apakah Altruism berpengaruh signifikan terhadap OCB? 

2.  Apakah Conscientiousness berpengaruh signifikan terhadap OCB? 

3.  Apakah Civic Virtue berpengaruh signifikan terhadap OCB? 

4.  Apakah Sportsmanship berpengaruh signifikan terhadap OCB? 
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1.3    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1  Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pengaruh Altruism terhadap OCB 

2.  Untuk mengetahui pengaruh Conscientiousness terhadap OCB 

3.  Untuk mengetahui pengaruh Civic Virtue terhadap OCB 

4.  Untuk mengetahui pengaruh Sportsmanship terhadap OCB  

 

1.3.2  Manfaat penelitian 

1.  Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk pertimbangan dan 

saran bagi perusahaan sehingga karyawan dapat berpartisipasi dan bekerja 

dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat terwujud. 

2.  Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan memperluas 

pola pikir mengenai faktor yang mempengaruhi Organizational 

Citizenship Behavior. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan uraian secara singkat mengenai latar 

belakang permasalahan penelitian, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistematika pembahasan yang dilakukan. 
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BAB II:  KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN 

HIPOTESIS 

Bab ini memberikan uraian tentang rancangan penelitian, 

objek penelitian, variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB III:  METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan uraian tentang rancangan penelitian, 

objek penelitian, variable dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data, dan metode analisis data. 

BAB IV:  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang statistik deskriptif, hasil 

analisis dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah 

yang di teliti. 

BAB V:  KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN 

REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan, keterbatasan dan 

rekomendasi atas hasil penelitian yang dicapai. 
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