
1 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Setiap organisasi tentunya membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki 

komitmen terhadap organisasinya.  Komitmen ini secara otomatis akan 

mendorong individu untuk menyadari pentingnya pencapaian tujuan dari 

organisasi yang diikutinya.  Selain pencapaian tujuan, individu yang memiliki 

komimen terhadap organisasi juga akan terus menjaga citra dan kualitas dirinya 

dari organisasinya. Sehingga organisasi secara terus menerus berupaya untuk 

mencari berbagai cara untuk meningkatkan komitmen para pegawai terhadap 

organisasi. 

 

Menurut Kuncoro (2002) untuk menumbuhkan komitmen organisasi ada 3 aspek 

utama yang harus dimiliki yaitu : identifikasi, keterlibatan dan loyalitas pegawai 

terhadap organisasi. Identifikasi yaitu membentuk kepercayaan pegawai terhadap 

organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memodifikasi tujuan organisasi, 

sehingga mencakup beberapa tujuan pribadi para pegawai ataupun dengan kata 

lain organisasi memasukkan pula kebutuhan dan keinginan pegawai dalam tujuan 

organisasinya.  

 

Keterlibatan atau partisipasi pegawai dalam aktivitas-aktivitas kerja penting untuk 

diperhatikan karena adanya keterlibatan pegawai menyebabkan mereka akan mau 

dan senang bekerja sama baik dengan pimpinan maupun sesama teman kerja. 

Sedangkan loyalitas akan menyebabkan seorang pegawai mau membantu dan 
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memberikan segala potensi yang dimilikinya dengan sukarela untuk kemajuan 

tercapainya tujuan organisasi. 

 

Penilaian Komitmen organisasi pegawai Dinas Pertambaangan dan Energi Di 

Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 40 orang akan dilakukan dengan melihat 

empat aspek komitmen yang masing-masing aspeknya akan dijelaskan masing-

masing melalui contoh kegiatan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1.  Aspek identifikasi, yaitu kegiatan selalu ikut serta dalam merumuskan setiap 

kebijakan yang berhubungan dengan instansi dan kegiatan yang selalu 

melaksanakan semua kebijakan dan peraturan yang dibuat, 

 

2. Aspek keterlibatan, yaitu kegiatan rapat rutin setiap akhir bulan untuk 

mengevaluasi hasil kinerja dari masing-masing pegawai dan kegiatan pegawai 

untuk selalu berdiskusi dalam memecahkan masalah, 

 

3. Aspek loyalitas, yaitu kegiatan bekerja lembur untuk menyelesaikan tugas yang 

sudah deadline dan kegiatan saling membantu antar pegawai jika diperlukan. 

 

Seseorang yang telah memiliki komitmen terhadap organisasi yang diikutinya 

akan menyerahkan semua kemampuan yang dimilikinya meskipun tanpa imbalan 

(reward), dan hanya semata-mata untuk memajukan pencapaian tujuan organisasi.  

Individu tersebut telah mampu menyadari dan memahami arti penting dari suatu 

tujuan yang harus dicapai dari organisasinya.  Sikap ini berasal dari perilaku 

kemasyarakatan organisasional atau Organizational Citizenship Behavior (OCB). 
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Menurut Organ (1997), OCB merupakan perilaku yang berdasarkan kesukarelaan 

dan tidak dapat dipaksakan pada batas-batas pekerjaan serta tidak secara resmi 

menerima penghargaan tetapi mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan 

produktivitas dan keefektifan organisasi. 

 

OCB lebih dikategorikan sebagai suatu perilaku yang bersifat sukarela dan tanpa 

paksaan untuk memberikan sesuatu yang lebih terhadap organisasinya, sedangkan 

komitmen dapat berarti suatu tuntutan dan dorongan terhadap seorang karyawan 

untuk terus berada dalam suatu organisasi dan memberikan yang terbaik bagi 

organisasi. 

 

Komitmen organisasi yang rendah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

diantaranya adalah perilaku karyawan.  Salah satu perilaku yang dapat 

mempengaruhi komitmen organisasi adalah perilaku kemasyarakatan 

organisasional atau Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

 

OCB antara lain dapat tercermin dari perilaku para karyawannya yang dilakukan 

secara sukarela tanpa mengharap imbalan formal dan tanpa paksaan serta dapat 

mendukung berjalannya fungsi-fungsi organisasi.  Perilaku OCB diharapkan dapat 

mempengaruhi intensitas komitmen organisasi.  Dengan kata lain OCB 

diharapkan dapat memepengaruhi perasaan identifikasi dan keterlibatan karyawan 

terhadap visi-misi organisasi.  Seseorang dengan OCB yang tinggi, dapat 

diperkirakan bahwa komitmen organisasinya tinggi.  Sebaliknya jika OCB-nya 

rendah maka komitmen organisasinya juga rendah. 
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Penilaian perilaku OCB pada pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Di 

Kabupaten Tanggamus yang berjumlah 40 orang akan dilakukan melalui lima 

aspek yang masing-masing aspeknya akan dilakukan melalui salah satu contoh 

kegiatan yang akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

1.  Aspek altrurisme, yang akan dilakukan dengan kegiatan selalu berusaha saling 

membantu dalam menyelesaikan pekerjaan. 

 

2. Aspek ketelitian, yang akan dilakukan dengan kegiatan selalu berusaha untuk 

menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. 

 

3. Aspek sportifitas, yang akan dilakukan dengan kegiatan tidak pernah melanggar 

peraturan yang telah dibuat. 

 

4. Aspek kebaikan sosial yang akan dilakukan dengan kegiatan selalu berusaha 

untuk membantu teman walau tidak diperintah oleh atasan. 

 

5. Aspek penghormatan yang akan dilakukan dengan kegiatan selalu berusaha 

untuk saling membantu sesama teman ketika dibutuhkan. 

 

Komitmen mutlak harus dimiliki dan diaplikasikan oleh tiap-tiap individu dalam 

mewujudkan visi-misi organisasi dalam hal ini Kantor Dinas Pertambangan Dan 

Energi Kabupaten Tanggamus.  Tanpa adanya komitmen, suatu organisasi tidak 

akan mampu untuk mengelola kegiatannya dengan baik.  Visi dan misi yang kuat 

serta dukungan oleh semua pihak yang membuat Dinas Pertambangan Dan Energi 

Kabupaten Tanggamus tetap memiliki komitmen dalam menjalankan 

wewenangnya sesuai pada rencana dan strategi yang ditetapkan. 
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Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus telah banyak melakukan 

tugas yang sesuai dengan visi-misi dinas.  Setiap bagian yang tercakup dalam 

perangkat Dinas Pertambangan dan Energi, telah melakukan tugas dengan baik 

sehingga sampai pada saat ini. Dinas Pertambangan dan Energi memiliki 

pengawai tetap yang berjumlah 40 orang dan menempati posisi yang cukup 

strategis di kantor Distamben Tanggamus.  

 

Tabel 1.  Data Kepegawaian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Tanggamus Berdasarkan Golongan Ruang Kerja 

 

No Golongan Jumlah Pegawai 

1 IV/c 1 

2 III/d 7 

3 III/c 3 

4 III/b 5 

5 III/a 6 

6 II/d - 

7 II/c 1 

8 II/b 4 

9 II/a 3 

10 Honorer 10 

11 Jumlah 40 

Sumber : Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus  

 

Berdasarkan Tabel 1, dapat kita lihat bahwa data kepegawaian pada kantor 

Distamben Tanggamus paling banyak didominasi oleh golongan honorer dengan 
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komposisi sebesar 25%,  golongan III/d dengan komposisi sebesar 17,5%  dan di 

susul oleh Gol III/a dengan komposisi sebesar 15% dan Gol III/b dengan 

komposisi sebesar 12,5%, Gol II/b dengan 10%, dan Gol II/a dan III/c masing-

masing dengan komposisi 7,5% serta Gol II/c dan IV/c masing-masing dengan 

komposisi 2,5%.  Berdasarkan tabel di atas Golongan paling tinggi adalah IV/c 

selaku kepala dinas. 

 

Tabel 2.  Data Kepegawaian Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten 

Tanggamus Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

 

No Pendidikan Jumlah Pegawai 

1 Sarjana Strata 2 (S2) 2 

2 Sarjana Strata 1 (S1) 20 

3 Ahli Madya (D3) 4 

4 SLTA 14 

 Jumlah 40 

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus  

 

Berdasarkan Tabel 2, dapat kita lihat bahwa struktur kepegawaian pada kantor 

Distamben Tanggamus berdasarkan tingkat pendidikannya paling banyak 

didominasi oleh Sarjana Strata 1 dengan komposisi sebesar 50%, SLTA dengan 

komposisi sebesar 35%, Ahli Madya dengan komposisi sebesar 10%, dan yang 

terakhir Sarjana Strata 2 dengan komposisi sebesar 5%.  

 

Komitmen mutlak harus dimiliki dan diaplikasikan oleh tiap-tiap individu dalam 

mewujudkan visi-misi perusahaan dalam hal ini Kantor Distamben Tanggamus.  
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Tanpa adanya komitmen, tidak akan mampu untuk mengelola kegiatannya dengan 

baik.  Visi yang kuat dan dukungan oleh semua pihak yang membuat Distamben 

Tanggamus tetap memiliki komitmen dalam menjalankan wewenangnya sesuai 

pada renstra yang ditetapkan. 

 

Karena pentingnya Organizational Citizenship Behavior (OCB) di Dinas 

Pertambangan Dan Energi Kabupaten Tanggamus menjadikan para pegawai 

memegang teguh komitmen visi dan misi dari Dinas Pertambangan Dan Energi 

Kabupaten Tanggamus yang diharapkan akan dapat menciptakan efektifitas serta 

kinerja yang baik demi kemajuan sektor pertambangan Kabupaten Tanggamus. 

Bahkan saat ini kegiatan sektor pertambangan menjadi salah satu sektor penting 

dalam perekonomian Kabupaten Tanggamus.  Hal ini membuktikan keterlibatan 

Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tanggamus memiliki arti penting 

dalam kemajuan pertambangan Kabupaten Tanggamus. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan pengkajian ilmiah 

mengenai Analisis Pengaruh OCB (Organizational Citizenship Behavior) 

Terhadap Komitmen Organisasi Pada Pegawai Dinas Pertambangan Dan Energi 

Di Kabupaten Tanggamus. 

 

B. Perumusan Masalah 

 

Komitmen organisasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah 

perilaku karyawan.  Salah satu perilaku yang dapat mempengaruhi komitmen 

organisasi adalah Organizational Citizenship Behavior (OCB).  OCB merupakan 

perilaku yang berdasarkan kesukarelaan dan tidak dapat dipaksakan tetapi mampu 
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memberikan kontribusi bagi perkembangan produktivitas dan keefektifan suatu 

organisasi. Perilaku OCB diharapkan dapat mempengaruhi intensitas komitmen 

organisasi serta dapat memberikan kemudahan bagi para pegawainya untuk 

mendapatkan promosi kenaikan jabatan. 

 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam 

penelitian ini adalah: “Bagaimanakah pengaruh OCB (Organizational Citizenship 

Behavior) terhadap komitmen organisasi pada pegawai Dinas Pertambangan dan 

Energi di Kabupaten Tanggamus?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta perumusan masalah diatas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui pengaruh OCB 

(Organizational Citizenship Behavior) terhadap komitmen organisasi pada 

pegawai Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten Tanggamus”. 

 

D. Kerangka Pemikiran  

 

Kuncoro (2002) Untuk menumbuhkan komitmen organisasi ada 3 aspek utama 

yang harus dimiliki yaitu : identifikasi, keterlibatan dan loyalitas pegawai 

terhadap organisasi. 

 

Van Dyne (1998) Hampir sebagian besar karyawan di dalam suatu perusahaan 

atau organisasi menerapkan perilaku OCB.  Perilaku OCB didefinisikan sebagai 

kontribusi karyawan yang mendalam melebihi tuntutan peran di tempat kerja, 

dengan prestasi kerja yang melebihi apa yang seharusnya ia lakukan.  
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Allen (2000) terdapat lima dimensi primer dari OCB: 

 

1. Alturisme (Alturism) 

Alturisme merupakan prilaku membantu karyawan lain tanpa paksaan pada 

tugas-tugas yang berkaitan dengan operasi-operasi organisasional. 

 

2.   Ketelitian (Conscientiousness) 

Berisi tentang kinerja dari prasyarat peran yang melebihi standar minimum. 

 

3.   Sportifitas (Sportmanship) 

Berisi tentang pantangan-pantangan membuat isu-isu yang merusak. 

 

 

4.   Kebaikan Sosial (Civic Virtue) 

Menuju partisipasi sukarela dan dukungan terhadap fungsi-fungsi organisasi 

baik secara profesional maupun sosial alamiah. 

 

5.   Penghormatan (Courtesy) 

Penghormatan merupakan perilaku meringankan masalah-masalah yang 

berkaitan dengan pekerjaan yang dihadapi orang lain. 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran Analisis Pengaruh OCB (Organizational 

Citizenship Behavior) Terhadap Komitmen Organisasi Pada 

Pegawai Dinas Pertambangan dan Energi di Kabupaten 

Tanggamus. 

 

 

 

 

E. Hipotesis 

 

Berdasarkan perumusan masalah maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah  “Diduga Organizational Citizenship Behavior (OCB) berpengaruh 

positif terhadap komitmen organisasi pada pegawai Dinas Pertambangan dan 

Energi di Kabupaten Tanggamus”. 

 

 

Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 

 Altruisme 

 Ketelitian 

 Sportifitas 

 Kebaikan Sosial 

 Penghormatan 

( Allen 2000) 

Komitmen Organisasi 

 Identifikasi 

 Keterlibatan 

 Loyalitas 

 

( Kuncoro 2002) 


