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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Penelitian  

  Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan hal berdampak 

positif bagi berjalannya perusahaan. Ma et al (2013) menyimpulkan bahwa OCB 

dapat berkontribusi dalam kesuksesan organisasi seperti dengan meningkatkan 

produktivitas karyawan, meningkatkan stabilitas kinerja perusahaan, memperkuat 

kemampuan perusahaan untuk memperoleh dan mendapatkan karyawan terbaik, 

memungkinkan perusahaan mampu beradaptasi secara efektif dengan perubahan 

dan lain-lain sehingga OCB dapat dijadikan suatu pembahasan yang penting untuk 

diteliti. 

  Sejak awal tahun 2015, sosialisasi dan isu tentang program Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) mulai beredar. MEA menjadi suatu topik pembicaraan 

yang umum pada kalangan pendidikan, ekonomi, politik, sosial dan budaya di 

negara Indonesia. MEA merupakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk 

mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, lebih makmur, dan lebih sejahtera.  

  Dalam menanggapi masuknya MEA ke Indonesia dan meningkatkan 

kesejahteraan Indonesia, maka penulis akan membahas kontribusi OCB terhadap 

industri pariwisata di Kota Batam khususnya di bidang perhotelan karena 

Indonesia terkenal sebagai negara yang memiliki kekayaan alam serta objek 

wisata. 

  Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke Kota Batam periode Januari-Oktober 2014 
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 mencapai 1.158.698 orang, mengalami peningkatan sekitar 9,44 persen 

 dibanding  jumlah wisman pada periode  yang sama tahun 2013 yang mencapai 

sebanyak 1.058.798 orang. Sedangkan Tingkat Penghunian Kamar 

(TPK) hotel berbintang  di Kota Batam pada bulan Oktober 2014  mencapai  rata-

rata 51,25%,  atau naik 4,12 persen dibanding TPK September 2014 sebesar 

47,13persen. 

(http://batamkota.bps.go.id/post/509?title=Jumlah-Wisatawan-Mancanegara-

yang-berkunjung-Kota-Batam-Bulan-Oktober-meningkat-11%2C57-Persen). 

      Gambar 1.1 

Perkembangan Kunjungan Wisatawan Mancanegara 

ke Kota Batam Bulan September 2013 s/d 2014 

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam (2014) 

 

 Pada grafik diatas menunjukkan perkembangan wisatawan mancanegara 

Indonesia, khususnya pada Provinsi Kepri di Kota Batam. Karena lokasi Kota 

Batam cukup strategis, berdekatan dengan Negara Singapura dan Malaysia 

sehingga  menjadi daya tarik untuk berwisata dan membeli barang kebutuhan 

pokok, makanan tertentu yang harganya cenderung lebih murah. Seiring dengan 

itu juga banyak investor yang datang untuk berinvestasi dengan menanamkan 

saham di Kota Batam.  
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Gambar 1.2 

Jumlah Hotel di Kota Batam Tahun 2014 Menurut 

Kecamatan

 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Batam (2014) 

 

 Pada Gambar 1.2 diatas, jumlah hotel ataupun jasa akomodasi berbintang 

dan non bintang yang ada di Kota Batam sampai tahun 2014 berjumlah 182 unit. 

(http://batamkota.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1097). 

 Perkembangan hotel yang cukup pesat di Kota Batam didasari oleh letak 

Kota Batam yang strategis berdekatan dengan Negara Singapura dan Kota Batam 

sebagai kota industri. Selain itu, pada masa sekarang konsumen yang datang ke 

hotel bukan hanya mencari fasilitas penginapan tetapi juga untuk berbisnis seperti 

MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions). Hal tersebut 

menyebabkan banyak wisman ataupun investor yang datang ke Kota Batam dan 

menggunakan fasilitas hotel sehingga perkembangan hotel terus meningkat. Dan 

tentunya setiap konsumen yang datang ke Kota Batam akan mencari hotel yang 

nyaman, bersih, dan aman. (http://mice-contact.com/definition-of-mice.html) 
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 Dalam rangka memenuhi kriteria MEA yang berupa skala internasional, 

tentunya standarisasi pelayanan dan kualitas SDM di Indonesia dan khususnya 

dibidang perhotelan harus diperhatikan. Sehingga hotel-hotel di Indonesia dapat 

berkembang menjadi go international, lebih bermutu dan lebih kompeten 

dibanding hotel yang ada di negara ASEAN lainnya. 

Menurut keputusan direktorat Jendral Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi 

no. 22/U/VI/1978 tanggal 12 Juni 1979 (Endar Sri, 1996:9), kualitas hotel dapat 

dibedakan dengan menggunakan simbol bintang dari 1 s/d 5. Semakin banyak 

bintang yang dimiliki suatu hotel, akan menunjukkan bahwa hotel tersebut 

semakin berkualitas dari segi bangunan dan pelayanannya. Penilaian dilakukan 

selama 3 tahun sekali yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pariwisata.  

Hotel-hotel yang tidak bisa memenuhi standar atau terdapat di bawah 

standar minimum yang ditentukan Menteri Perhubungan disebut Hotel Non 

Bintang. Dan dibawah ini adalah beberapa syarat hotel untuk ditetapkan 

bintangnya. 

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Perhubungan 

No.PM.10/PW.301/Pdb-77 tentang usaha dan klasifikasi hotel, ditetapkan bahwa 

penilaian suatu hotel secara minimum didasarkan pada beberapa faktor, yaitu 

jumlah kamar, fasilitas, peralatan yang tersedia, dan mutu pelayanan pada hotel 

tersebut. (http://jenishotel.info/klasifikasi-hotel-berdasarkan-bintang). 

 Hotel Bintang 4 (empat) menjadi objek penelitian karena jumlah hotel 

berbintang 5 (lima) hanya ada satu di Kota Batam sehingga ada keterbatasan 

untuk melakukan penelitian, sedangkan dari 182 hotel di Kota Batam jumlah hotel 
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berbintang 4 (empat) memiliki jumlah yang cukup signifikan dan di lokasi yang 

cukup strategis sehingga biasanya hotel tersebut akan menjadi incaran pendatang 

seperti investor, wisman dan lainnya dibanding 182 unit hotel lainnya yang dapat 

dilihat di Gambar 1.2. 

 OCB merupakan aspek dimana karyawan secara sukarela untuk 

berkontribusi lebih terhadap perusahaan dan karyawan akan lebih produktif serta 

jarang untuk memberikan keluhan atas kerjaan yang mereka laksanakan. Dengan 

demikian perusahaan akan lebih mudah untuk mengatur karyawannya dan 

karyawan akan bekerja sepenuh hati serta akan menjalin hubungan yang lebih 

baik dengan sesama rekan kerja, atasan maupun dengan konsumen secara 

langsung. 

 Mengapa OCB penting dan berpengaruh terhadap karyawan dibidang jasa 

dan khususnya dibidang perhotelan? Dari penelitian terdahulu oleh Ma et al. 

(2013) jika semua karyawan dibidang jasa, khususnya dibidang perhotelan 

memiliki perilaku OCB maka dapat meningkatkan kepuasan konsumen dan juga 

meningkatkan profit serta image perusahaan. Apabila konsumen tidak nyaman 

tinggal disebuah hotel A, tentunya lain kali konsumen tidak akan berkunjung lagi 

ke hotel yang sama. Konsumen juga akan memberikan informasi ini kepada teman 

maupun keluarganya untuk tidak berkunjung ke hotel A tersebut, mungkin 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 konsumen sepenuh hati 
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seperti selayaknya hotel itu milik karyawan itu pribadi tentunya akan berbeda. 

Konsumen pasti dapat merasakan kenyamanan itu dan merekomendasikan hotel 

itu kepada teman ataupun keluarga lainnya yang akan berkunjung ke Kota Batam 

dan mencari fasilitas akomodasi maupun fasilitas meeting room. 

 Penelitian ini hanya meneliti sebagian variabel lain yang berpengaruh 

terhadap OCB, yaitu variabel kepuasan kerja, komitmen, dan keadilan organisasi 

serta kinerja dari karyawan. 

 Beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini adalah Khan 

et al. (2010) di Pakistan, membuktikan bahwa komitmen yang tinggi dapat 

meningkatkan kinerja karyawan dan dari hasil penelitian itu juga membuktikan 

bahwa pekerja pria lebih produktif dibanding pekerja wanita. Penelitian Hadisi et 

al. (2013) di Iran, membuktikan bahwa keadilan organisasi sangat berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian  Shokrkon et al. (2009) di Iran, 

membuktikan bahwa karyawan yang merasakan kepuasan kerja dapat 

memberikan kinerja yang lebih  baik.  

 Dari data-data diatas, dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan 

komitmen merupakan faktor yang saling terkait. Jika karyawan merasakan adanya 

kepuasan kerja maka karyawan akan memiliki integritas dan komitmen tinggi 

terhadap perusahaan. Karyawan juga akan memberikan kontribusi yang tinggi 

terhadap perusahaan dan akan lebih produktif. Terutama jika karyawan juga 

merasakan keadilan didalam lingkungan kerjanya, maka karyawan akan memiliki 

rasa kepemilikan terhadap perusahaan atau yang dikenal dengan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB).  
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Maka pada penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang kepuasan kerja, komitmen, dan keadilan organisasi yang menunjang 

terjadinya kinerja yang baik didalam sebuah perusahaan sehingga karyawan dapat 

memiliki perilaku OCB terhadap perusahaan dan karyawan dapat memberikan 

kontribusi yang jauh lebih maksimum dan kinerja yang lebih baik terhadap 

perusahaan. Judul dari penelitian ini adalah “Analisis Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior dengan Kinerja sebagai 

Variabel Mediasi”. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Adapun masalah – masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Komitmen Organisasi dan 

Kinerja? 

b. Apakah terdapat pengaruh siginifikan antara Kepuasan Kerja dan Kinerja? 

c. Apakah terdapat pengaruh signifikan antara Keadilan Organisasi dan 

Kinerja? 

d. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kinerja dan 

Organizational Citizenship Behavior? 

e. Apakah terdapat terdapat pengaruh signifikan antara Komitmen Organisasi 

dan Organizational Citizenship Behavior dengan Kinerja sebagai mediasi? 

f. Apakah terdapat terdapat pengaruh signifikan antara Kepuasan Kerja dan 

Organizational Citizenship Behavior dengan Kinerja sebagai mediasi? 
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g. Apakah terdapat terdapat pengaruh signifikan antara Keadilan Organisasi 

dan Organizational Citizenship Behavior dengan Kinerja sebagai mediasi? 

 

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 terdapat pengaruh signifikan antara Komitmen 

Organisasi dan Kinerja. 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh siginifikan antara Kepuasan 

Kerja dan Kinerja. 

c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara Keadilan 

Organisasi dan Kinerja. 

d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Kinerja 

dan Organizational Citizenship Behavior. 

e. Untuk mengetahui apakah terdapat terdapat pengaruh signifikan antara 

Komitmen Organisasi dan Organizational Citizenship Behavior dengan 

Kinerja sebagai mediasi. 

f. Untuk mengetahui apakah terdapat terdapat pengaruh signifikan antara 

Kepuasan Kerja dan Organizational Citizenship Behavior dengan Kinerja 

sebagai mediasi. 
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g. Untuk mengetahui apakah terdapat terdapat pengaruh signifikan antara 

Keadilan Organisasi dan Organizational Citizenship Behavior dengan 

Kinerja sebagai mediasi. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi 

perusahaan dan akademisi tentang pentingnya Kinerja dan OCB. 

1. Perusahaan 

Dengan menerapkan variabel OCB serta variabel pendukung lainnya, 

diharapkan dapat membantu perusahaan khususnya bidang perhotelan, 

dalam meningkatkan kualitas jasa dan pelayanan dalam memenuhi 

permintaan serta kepuasan dari konsumen yang menggunakan fasilitas hotel. 

Penelitian ini juga dapat meningkatkan kualitas HR Department perusahaan 

dan citra perusahaan serta menjadi informasi dan saran tambahan bagi 

perusahaan mengenai faktor–faktor yang dapat mempengaruhi dan 

meningkatkan efektifitas kinerja karyawan serta produktivitas yang tinggi, 

khususnya dalam memiliki jiwa Organizational Citizenship Behavior. 

2. Bagi Akademisi 

Penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi pihak akademisi, meliputi: 

a. Untuk membantu proses pembelajaran serta pengaplikasian ilmu 

pengetahuan, yang berhubungan dengan Manajemen Sumber Daya Manusia 

yang berkaitan kepuasan kerja, komitmen organisasi, keadilan organisasi, 

kinerja dan OCB. 
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b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana informasi untuk meningkatkan 

wawasan dan pengetahuan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi OCB 

dan kinerja meliputi kepuasan kerja, komitmen organisasi, keadilan 

organisasi. 

 

1.4  Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memberikan uraian secara 

garis besar mengenai isi dan pembahasan masing-masing bab dalam penelitian. 

Pembahasan penelitian ini terdiri dari lima yaitu:  

BAB I         : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika 

pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini berisi penjelasan definisi, teori-teori dan hasil dari 

penelitian sebelumnya serta 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. 
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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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