
II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sumber Daya Manusia

2.1.1 Pengertian Sumber Daya Manusia

Peranan manajemen sumber daya manusia (SDM) sangatlah penting, karena tanpa

SDM suatu organisasi tidak mungkin berjalan. Manusia merupakan penggerak

dan pengelola faktor-faktor produksi lainnya seperti modal, bahan mentah,

peralatan, dan lain-lain untuk mencapai tujuan organisasi (Astriani, 2011: 8).

Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal

perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya, dan karya.

Semua potensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi

dalam mencapai tujuan. Majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya

modal dan memadainya bahan, jika tanpa SDM sulit bagi organisasi itu untuk

mencapai tujuannya (Sutrisno, 2009: 3).

Werther dan Davis (1996) dalam Sutrisno (2009: 4) menyatakan bahwa sumber

daya manusia adalah pegawai yang siap, mampu, dan siaga dalam mencapai

tujuan-tujuan organisasi. Dimensi pokok sisi sumber daya adalah kontribusinya

terhadap organisasi, sedangkan dimensi pokok manusia adalah perlakuan

kontribusi terhadap yang dapat menentukan kualitas dan kapabilitas.
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2.1.2 Pengertian Manajemen SDM

Sutrisno (2009: 6), menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia

merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta

penggunaan SDM untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi.

Menurut Schuler (1992) dalam Sutrisno (2009: 6), manajemen sumber daya

manusia merupakan pengakuan tentang pentingnya tenaga kerja organisasi

sebagai sumber daya manusia yang sangat penting dalam memberi kontribusi bagi

tujuan-tujuan organisasi, dan menggunakan beberapa fungsi dan kegiatan untuk

memastikan bahwa SDM tersebut digunakan secara efektif dan adil bagi

kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat.

2.1.3 Tujuan Manajemen SDM

Menurut Irianto (2001) dalam Sutrisno (2009: 7), tujuan manajemen sumber daya

manusia meliputi:

1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk

memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan

berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan

dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal.

2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang

memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya.

3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruh organisasi dan strategi,

khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM.
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2.2 Motivasi

2.2.1 Pengertian Motivasi

Robbins dan Judge (2007) dalam Akbar (2012: 4), mendefinisikan motivasi

sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan usaha untuk

mencapai suatu tujuan. Mangkunegara (2005) dalam Akbar (2012: 4),

menyatakan  motivasi terbentuk dari sikap (attitude) karyawan dalam menghadapi

situasi kerja di perusahaan (situation). Motivasi merupakan kondisi atau energi

yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai

tujuan organisasi perusahaan. Stoner (1996) dalam Wahjono (2010: 79),

menyatakan bahwa terdapat empat asumsi dasar motivasi yaitu:

1. Motivasi adalah hal-hal yang baik, seseorang menjadi termotivasi karena dipuji

atau sebaliknya, bekerja dengan penuh motivasi dan karenanya seseorang

dipuji.

2. Motivasi adalah satu dari beberapa faktor yang menentukan prestasi kerja

seseorang, faktor yang lain adalah kemampuan, sumber daya, kondisi tempat

kerja, kepemimpinan.

3. Motivasi bisa habis dan perlu ditambah suatu waktu, maka pada saat berada

pada titik terendah motivasi perlu ditambah.

4. Motivasi adalah alat yang dapat dipakai manajemen untuk mengatur hubungan

pekerjaan dalam organisasi.

Berkowitz (2000) dalam Titisari (2014: 29), mengatakan bahwa motivasi

tergantung pada kekuatan motifnya. Motivasi yang diartikan juga sebagai motif

manusia seperti kebutuhan, keinginan, dorongan dalam diri individu, sesuatu yang
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menggerakkan seseorang untuk bertindak dengan cara tertentu, dan menanggapi

sesuatu. Kebutuhan manusia tidak terbatas meliputi kebutuhan fisiologis, dan

kebutuhan hasil pembelajaran (percaya diri dan rasa suka), sehingga motivasi

sebagai tenaga yang menyebabkan suatu perilaku yang memuaskan kebutuhan.

Menurut Titisari (2014: 30), motivasi merupakan suatu penggerak atau dorongan

yang terdapat dalam diri manusia, yang dapat menimbulkan, mengarahkan dan

mengorganisasikan tingkah lakunya. Tidak ada motivasi jika tidak dirasakan

adanya kebutuhan dan kepuasan, serta ketidakseimbangan. Motivasi merupakan

akibat dari interaksi seseorang dengan situasi tertentu yang dihadapinya. Terdapat

perbedaan dalam kekuatan motivasi yang ditunjukkan oleh seseorang dalam

menghadapi situasi tertentu dibandingkan dengan orang lain yang mengahadapi

situasi yang sama. Seseorang akan menunjukkan dorongan tertentu dalam

menghadapi situasi yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda (Sutrisno, 2009:

110).

2.2.2 Jenis- jenis Motivasi

Brantas (2009) dalam Wiludjeng (2007: 162), menyatakan ada dua jenis motivasi

antara lain:

1. Motivasi positif, merupakan suatu dorongan yang bersifat positif, artinya jika

para karyawan dapat menghasilkan prestasi di atas rata-rata, maka karyawan

tersebut diberikan insentif berupa hadiah.

2. Motivasi negatif, mendorong bawahan dengan ancaman hukuman, jika prestasi

turun dikenakan hukuman dan prestasi naik diberikan hadiah.
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2.2.3 Teori Motivasi

Teori tentang motivasi yang banyak dipraktikkan dalam organisasi antara lain:

1. Teori Jenjang Kebutuhan Maslow

Teori yang dikembangkan oleh Maslow dalam Sutrisno (2009: 122),

mengemukakan bahwa kebutuhan manusia itu dapat diklasifikasikan ke dalam

lima hirarkhi kebutuhan diantaranya: (1) kebutuhan fisiologis (physiological),

(2) kebutuhan rasa aman (safety), (3) kebutuhan hubungan sosial (affiliation),

(4) kebutuhan pengakuan (recognition), (5) kebutuhan aktualisasi diri (self

actualization). Teori ini menjelaskan jika ingin memotivasi seseorang maka

kita harus mengetahui lebih dahulu orang tersebut berada pada jenjang

kebutuhan yang mana, sehingga dapat memotivasinya dengan menawarkan

sesuatu yang berada pada jenjang kebutuhan diatasnya.

2. Teori X dan Teori Y

Menurut Sutrisno (2009: 138), cara yang dapat dilakukan dalam mendalami

perilaku manusia, yang terkandung dalam teori X (teori konvensional) dan

teori Y (teori potensional). Prinsip teori X didasarkan pada pola pikir

konvensional melihat perilaku manusia yang negatif. Teori ini yang

menganggap manusia itu pada dasarnya malas dan tidak suka bekerja, kurang

bisa bekerja keras, menghindar dari tanggung jawab, mementingkan diri

sendiri dan tidak mau peduli pada orang lain karena itu bekerja lebih suka

dituntun dan diawasi, kurang suka menerima perubahan, dan ingin tetap seperti

yang dahulu. Prinsip umum teori Y dapat dikatakan suatu revolusi pola pikir

dalam memandang manusia secara optimis, karena itu disebut sebagai teori

potensial yang memandang manusia pada dasarnya rajin, selalu ingin
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perubahan, perlu diberi motivasi, dapat berkembang bila diberi kesempatan

yang lebih besar. Kesimpulan dari teori X dan Y adalah dalam memberi

motivasi kepada bawahan, seorang pemimpin harus mempunyai kualifikasi

bawahan, apakah mereka tipe X atau Y, tipe X memerlukan gaya

kepemimpinan otoriter, tipe Y memerlukan gaya kepemimpinan partisipatif.

3. Teori Dua Faktor Herzberg

Robins (212) dalam Wahjono (2010: 84), teori Herzberg sering disebut teori

motivasi-higine. Kebutuhan motivator berkaitan dengan kesempatan untuk

maju, promosi jabatan, pengakuan, tanggung jawab, dan pekerjaan itu sendiri

yang mempengaruhi kepuasan kerja. Sedangkan higine adalah hal-hal yang

mempengaruhi kepuasan kerja yang terdiri dari supervisor, kondisi kerja, gaji,

hubungan interpersonal, dan kebijakan perusahaan.

2.3 Teori Motivasi Herzberg

2.3.1 Motivasi Intrinsik

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dalam diri seseorang dengan

hal-hal yang mendorong untuk berprestasi yang lebih dikenal dengan faktor

motivasional. Menurut Luthans (2011) dalam Akbar (2012: 4), yang tergolong

sebagai faktor motivasional anatara lain:

1. Achievement (Keberhasilan)

Keberhasilan seorang pegawai dapat dilihat dari prestasi yang diraihnya. Agar

pegawai dapat berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya, maka pimpinan

harus mempelajari bawahannya dan pekerjaannya dengan memberikan

kesempatan kepadanya agar bawahan dapat berusaha mencapai hasil yang baik.
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Bila bawahan telah berhasil mengerjakan pekerjaannya, pimpinan harus

menyatakan keberhasilan itu.

2. Recognition (Pengakuan/Penghargaan)

Sebagai lanjutan dari keberhasilan pelaksanaan, pimpinan harus memberi

pernyataan pengakuan terhadap keberhasilan bawahan dapat dilakukan dengan

berbagai cara yaitu:

a. Langsung menyatakan keberhasilan di tempat pekerjaannya, lebih baik

dilakukan sewaktu ada orang lain

b. Surat penghargaan

c. Memberi hadiah berupa uang tunai

d. Memberikan medali

e. Memberikan kenaikan gaji promosi

3. Responsibility (Tanggung jawab)

Agar tanggung jawab benar menjadi faktor motivator bagi bawahan, pimpinan

harus menghindari supervise yang ketat, dengan membiarkan bawahan bekerja

sendiri sepanjang pekerjaan itu memungkinkan dan menerapkan prinsip

partisipasi. Diterapkannya prinsip partisipasi membuat bawahan sepenuhnya

merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya.

4. Advencement (Pengembangan)

Pengembangan merupakan salah satu faktor motivator bagi bawahan. Faktor

pengembangan ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka pimpinan

dapat memulainya dengan melatih bawahannya untuk pekerjaan yang lebih

bertanggung jawab. Bila ini sudah dilakukan selanjutnya pimpinan memberi

rekomendasi tentang bawahan yang siap untuk pengembangan, untuk
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menaikkan pangkatnya, dikirim untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan

lanjutan.

2.3.2 Motivasi Ekstrinsik

Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar diri yang turut

menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang yang dikenal dengan

faktor hygine. Menurut Luthans (2011) dalam Akbar (2012: 5), yang tergolong

dalam faktor hygine diantaranya:

1. Quality supervisor (Supervisi/pengawasan)

Dengan technical supervisor, bagaimana caranya memberi pengawasan dari

segi teknis pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya atau atasan

mempunyai kecakapan teknis yang lebih rendah dari yang diperlukan dari

kedudukannya. Untuk mengatasi hal ini para pimpinan harus berusaha

memperbaiki dirinya dengan jalan mengikuti pelatihan dan pendidikan.

2. Gaji

Pada umumnya masing-masing manajer tidak dapat menentukan sendiri skala

gaji yang berlaku di dalam perusahaan. Namun demikian masing-masing

manajer mempunyai kewajiban menilai apakah jabatan-jabatan di bawah

pengawasannya mendapat kompensasi sesuai pekerjaan yang mereka lakukan.

Para manajer harus berusaha untuk mengetahui bagaimana jabatan di dalam

kantor diklasifikasikan dan elemen-elemen apa saja yang menentukan

pengklasifikasian.

3. Interpersonal relation (Hubungan antar pribadi)

Intepersonal relation menunjukkan hubungan perseorangan antara bawahan

dengan atasanya, di mana kemungkinan bawahan merasa tidak dapat bergaul
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dengan atsannya. Agar tidak menimbulkan kekecewaan pegawai, maka

minimal ada tiga kecakapan harus dimiliki setiap atasan yaitu:

a. Technical skill (kepandaian teknis) kepandaian penting bagi pimpinan

tingkat terbawah dan tingkat menengah, ini meliputi kecakapan

menggunakan metode dan proses pada umumnya berhubungan dengan

kemampuan menggunakan alat.

b. Human skill (kecakapan konsektual) adalah kemampuan untuk bekerja di

dalam atau dengan kelompok, sehingga dapat membangun kerjasama dan

mengkoordinasikan berbagai kegiatan.

c. Conseptual skill (kecakapan konseptual) adalah kemampuan memahami

kerumitan organisasi sehingga dalam berbagai tindakan yang diambil

tekanan selalu dalam usaha merealisasikan tujuan organisasi keseluruhan.

4. Working condition (Kondisi kerja)

Masing-masing manajer dapat berperan dalam berbagai hal agar keadaan

masing-masing bawahannya menjadi lebih sesuai. Misalnya ruangan khusus

bagi unitnya, penerangan, perabotan suhu udara dan kondisi fisik lainnya.

Seandainya kondisi lingkungan yang baik dapat tercipta, prestasi yang tinggi

dapat tercipta, prestasi tinggi dapat dihasilkan melalui kosentrasi pada

kebutuhan-kebutuhan ego dan perwujudan diri yang lebih tinggi.

2.4 Komitmen Organisasi

2.4.1 Pengertian Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi adalah sikap karyawan yang tertarik dengan tujuan, nilai

dan sasaran organisasi yang ditunjukan dengan adanya penerimaan individu atas
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nilai dan tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan

organisasi dan kesediaan bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat

individu tetap ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan

kelangsungan organisasi (Curtis dan Wright, 2001 dalam Rahmi 2012: 334).

Luthans (2006) dalam Rahmi (2012: 334), menyatakan komitmen organisasi

sebagai suatu sikap di mana individu mengidentifikasikan dirinya terhadap tujuan-

tujuan dan harapan-harapan organisasi tempat ia bekerja serta berusaha menjaga

keanggotaan dalam organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut.

Dengan demikian, adanya komitmen organisasi pada karyawan dapat ditandai

dengan tiga hal, yaitu: (1) kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai

dan tujuan organisasi, (2) kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan

sungguh-sungguh atas nama organisasi, (3) keinginan untuk mempertahankan

keanggotaan di dalam organisasi.

Luthans (2006: 235), mengatakan bahwa komitmen organisasi merupakan suatu

sikap mengenai kesetiaan karyawan terhadap organisasi tempat mereka bekerja.

Sikap ini merupakan suatu proses yang berlangsung terus menerus di mana

karyawan juga memperlihatkan kepedulian tinggi pada organisasi, sehingga

komitmen organisasi merupakan sikap kerja yang bersifat tahan lama dan stabil.

Sebagai suatu sikap, komitmen organisasi merefleksikan suatu respon afektif

terhadap organisasi secara keseluruhan, dan bukan hanya pada salah satu aspek

pekerjaan tertentu.
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2.4.2 Aspek Komitmen Organisasi

Menurut Meyer & Allen (1997) dalam Luthans (2006: 249), menyatakan ada tiga

aspek komitmen organisasi antara lain:

1. Affective commitment adalah yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk

terikat pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena keinginan

sendiri.

2. Continuance commitment adalah suatu komitmen yang didasarkan akan

kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar

untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan

menetap pada suatu organisasi.

3. Normative commitment adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang

ada dalam diri pegawai, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab

terhadap organisasi dan merasa harus bertahan karena loyalitas.

Hal yang umum dari ketiga pendekatan tersebut adalah pandangan bahwa

komitmen merupakan kondisi psikologis yang mencirikan hubungan antara

karyawan dengan organisasi dan memiliki implikasi bagi keputusan individu

untuk tetap berada atau meninggalkan organisasi. Namun demikian sifat dari

kondisi psikologis untuk tiap bentuk komitmen sangat berbeda, karyawan dengan

komitmen afektif yang kuat tetap berada dalam organisasi karena

menginginkannya (want to) karyawan dengan komitmen kontinuan yang kuat

tetap berada dalam organisasi karena membutuhkannya (need to), sedangkan

karyawan yang memiliki komitmen normatif kuat tetap berada dalam organisasi

karena mereka harus melakukan (ought to) (Allen and Meyer, 1990 dalam Tobing

2009: 32).
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2.4.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Menurut Sopiah (2008) dalam Rahayu (2012: 113), ada lima faktor yang

mempengaruhi komitmen organisasi yaitu:

1. Budaya keterbukaan

2. Kepuasan kerja

3. Kesempatan personal untuk berkembang

4. Arah organisasi atau perusahaan

5. Penghargaan kerja yang sesuai dengan kebutuhan

2.5 Organizational Citizenship Behavior (OCB)

2.5.1 Pengertian OCB

Menurut Titisari (2014: 5), organizational citizenship behavior merupakan

kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat kerja. Organizational

citizenship behavior melibatkan beberapa perilaku meliputi perilaku menolong

orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-

aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Organ (1997) dalam Titisari (2014:

5), mendefinisikan organizational citizenship behavior sebagai perilaku individu

yang bebas tidak berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan system reward

dan bisa meningkatkan fungsi efektif organisasi. Menurut Stamper dan Dyne

(2001) dalam Titisari (2014: 6), terdapat beberapa elemen antara lain:

1. Organizational citizenship behavior merupakan tipe perilaku di mana

karyawan menunjukkan perilaku yang melebihi permintaan perusahaan.

2. Organizational citizenship behavior merupakan perilaku yang tidak nampak.
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3. Perilaku karyawan ini tidak secara langsung mendapat penghargaan atau

mudah dikenali oleh struktur perusahaan yang formal.

4. Organizational citizenship behavior merupakan perilaku yang penting bagi

peningkatan efektifitas perusahaan.

2.5.2 Motif-motif yang Mendasari OCB

Menurut McClelland et al. (1987) dalam Titisari (2014: 9), manusia memiliki tiga

tingkatan motif yaitu:

1. Motif berprestasi mendorong orang untuk menunjukan suatu standar

keistimewaan (excellence) mencari prestasi dari tugas, kesempatan atau

kompetisi.

2. Motif afilasi mendorong orang untuk mewujudkan, memelihara dan

memperbaiki hubungan dengan orang lain.

3. Motif kekuasaan mendorong orang untuk mencari status dan situasi dimana

mereka dapat mengontrol pekerjaan atau tindakan orang lain.

2.5.3 Manfaat OCB dalam Perusahaan

Menurut MacKenzie oleh Podsakoff et al. (2000) dalam Titisari (2014: 10),

manfaat organizational citizenship behavior antara lain:

1. Organizational citizenship behavior meningkatkan produktivitas rekan kerja

2. Organizational citizenship behavior meningkatkan produktivitas manajer

3. Organizational citizenship behavior menghemat sumber daya yang dimiliki

manajemen dan organisasi secara keseluruhan

4. Organizational citizenship behavior membantu menghemat energy sumber

daya yang langka untuk memelihara fungsi kelompok



21

5. Organizational citizenship behavior dapat menjadi sarana efektif untuk

mengkoordinasi kegiatan-kegitan kelompok kerja

6. Organizational citizenship behavior meningkatkan kemampuan organisasi

untuk menarik dan mempertahankan karyawan terbaik

7. Organizational citizenship behavior meningkatkan stabilitas kinerja organisasi

8. Organizational citizenship behavior meningkatkan kemampuan organisasi

untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan

2.5.4 Faktor-faktor Internal dan Eksternal OCB

Menurut Organ et al. (2006) dalam Titisari (2014: 15), peningkatan

organizational citizenship behavior (OCB) dipengaruhi oleh dua faktor utama,

yaitu:

1. Organizational citizenship behavior faktor internal yang berasal dari diri

karyawan sendiri, antara lain: kepuasan kerja, komitmen, kepribadian, moral

karyawan, motivasi.

2. Organizational citizenship behavior faktor eksternal yang berasal dari luar

karyawan, diantaranya: gaya kepemimpinan, kepercayaan pada kepemimpinan,

budaya organisasi, kepemimpinan transformasional.

2.6 Penelitian Terdahulu

Berikut ini ringkasan dari penelitian terdahulu yang berhubungan dengan

penelitian ini, seperti pada tebel 2.1 di bawah ini:
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No Nama Judul Kesimpulan
1 Arishanti (2006) Budaya

Organisasi,
Komitmen
Organisasi dan
Kepuasan Kerja
Karyawan

tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh budaya
organisasi dan komitmen
organisasional terhadap kepuasan
kerja. Analisis data pada penelitian
ini menggunakan regresi ganda.
Hasil penelitian menunjukkan
adanya pengaruh yang signifikan
dari variabel bebas terhadap variabel
terikat. Berdasarkan perhitungan,
diketahui pula bahwa rerata skor
empirik dari tiap skala yang
dibagikan pada subjek menunjukkan
bahwa subjek memiliki skor diatas
rata-rata pada tiap variabel yang
diteliti. Baik budaya organisasi,
komitmen organisasional maupun
kepuasan kerja dikategorikan cukup
tinggi.

2 Tobing (2009) Pengaruh
Komitmen
Organisasional
dan Kepuasan
Kerja Terhadap
Kinerja
Karyawan PT.
Perkebunan
Nusantara III di
Sumatera Utara

Komitmen afektif berpengaruh
terhadap kepuasan kerja hasil
analisis penelitian yang
menunjukkan arah positif,
Komitmen kontinuan berpengaruh
terhadap kepuasan hasil analisis
penelitian yang menunjukkan arah
positif, Komitmen normatif
berpengaruh terhadap kepuasan
kerja hasil analisis penelitian yang
menunjukkan arah positif, Kepuasan
kerja berpengaruh terhadap kinerja
karyawan PTPN III di Sumatera
Utara hasil analisis penelitian yang
menunjukkan arah positif.
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No Nama Judul Kesimpulan
3 Abbas (2013) Motivasi

Intrinsik,
Motivasi
Ekstrinsik,
Kompetisi dan
Kinerja Guru.

Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui pengaruh motivasi
intrinsik, motivasi ekstrinsik,
kompetisi terhadap kinerja guru.
Hasil penelitian menunjukkan
bahwa:
1. Motivasi intrinsic memiliki

pengaruh yang signifikan dengan
kinerja guru

2. Terdapat hubungan yang positif
antara motivasi ekstrinsik dengan
kinerja guru.

3. Terdapat hubungan positif yang
signifikan antara kompetensi
dengan kinerja guru.

4 Aslinda (2014) The Effect of
Motivation on
Organizational
Citizenship
Behavior (OCB)
at Telkom
Indonesia in
Makasar.

Penelitian ini menguji pengaruh
motivasi intrinsik dan motivasi
ekstrinsik terhadap OCB karyawan
secara langsung dan melalui peran
mediasi komitmen organisasi.
Analisis penelitian ini menunjukkan
bahwa motivasi intrinsik dan
motivasi ekstrinsik keduanya
berpengaruh terhadap OCB tetapi
pengaruh langsung motivasi
intrinsik lebih besar dari pada
motivasi ekstrinsik. Komitmen
organisasi memediasi pengaruh
motivasi terhadap OCB karyawan
tetapi hanya melalui motivasi
ekstrinsik.

Sumber: data diolah, 2015

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah adanya

variabel-variabel yang digunakan pada penelitian terdahulu yang digunakan

kembali pada penelitian, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitian,

penggunaan alat analisis.

2.7 Kerangka Pemikiran

Upaya pencapaian tujuan institusi serta peran karyawan sangat penting untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada institusi dapat mendorong motivasi

dan merangsang karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan. Instansi yang senantiasa
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ingin memperoleh keuntungan maksimal harus dapat memotivasi karyawan untuk

meningkatkan potensi dalam bekerja selain pendidikan, pelatihan, gaji yaitu rasa

loyal karyawan terhadap instansi. Dengan adanya motivasi yang baik terhadap

karyawan maka kinerja karyawan terdorong dan menghasilkan suatu produktivitas

yang tinggi.

Motivasi intrinsik adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berprestasi

yang bersumber dalam diri individu tersebut, yang lebih dikenal dengan faktor

motivasional. Menurut Amir (2006: 219), dimensi motivasi intrinsik antara lain:

achievement (keberhasilan), recognition (pengakuan), responsibility (tanggung

jawab), advencement (pengembangan). Menurut Susanto (2013: 9), pribadi yang

menentukan motivasi yang tinggi yang bersumber dalam diri karyawan akan

memperhatikan karakteristik bersikap positif, memiliki dorongan untuk mencapai

tujuan dan memiliki harapan untuk membuahkan hasil yang sebaik mungkin.

Motivasi merupakan suatu keterkaitan anatara usaha dan kepuasan kebutuhan.

Saat individu termotivasi, maka individu akan berusaha untuk melakukan sesuatu

yang lebih dikenal dengan OCB. Menurut Susanto (2013: 10), perilaku akan

mucul jika ada persepsi positif dan sikap kerja yang positif. Karyawan akan

mengejar pekerjaannya dan memperlihatkan perilakunya jika termotivasi untuk

dapat memenuhi standar pribadinya dan pekerjaanya yang membutuhkan

kemampuan khusus, karyawan akan akan lebih mengejar tujuan dari perusahaanya

dan kemudian akan memperlihatkan prilaku good citizenship dalam perusahaan.

Motivasi yang diberikan perusahaan adalah motivasi yang berasal dari luar diri

karyawan (motivasi ekstrinsik). Menurut Luthans (2011) dalam Akbar (2012: 5),
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yang tergolong dalam faktor hygine diantaranya: quality supervisor

(supervisi/pengawasan), gaji, interpersonal relation (hubungan antar pribadi),

working condition (kondisi kerja). Jika perusahaan memberikan dorongan

terhadap karyawan yang membuat karyawan puas dan merasa loyal akan

memberikan timbal balik kepada perusahaan. Timbal balik yang didapat dari para

karyawan berupa kinerja yang semakin baik yang diberikan untuk perusahaan

oleh karyawan. Motivasi dapat diartikan sebagai semangat yang ada pada

karyawan yang membuat karyawan tersebut dapat bekerja untuk mencapai tujuan

tertentu. Perusahaan memberikan motivasi agar kinerja yang dilakukan karyawan

dapat optimal. Keoptimalan kinerja tidak hanya mencakup pekerjaan formal saja,

tetapi mampu mencakup pada pekerjaan non formal atau pekerjaan ekstra yang

sering disebut organizational citizenship behavior. Perusahaan yang sukses

membutuhkan karyawan yang mampu dan mau mengerjakan tugas yang bukan

termasuk tugas formal mereka.

Komitmen organisasi dengan organizational citizenship behavior karyawan.

Organizational citizenship behavior dapat timbul dari berbagai faktor dalam

organisasi, karena komitmen organisasi yang tinggi (Robbin dan Judge, 2007)

dalam Rini (2013: 76). Ketika seseorang mempunyai komitmen yang tinggi

terhadap organisasinya, maka orang tersebut akan melakukan apapun untuk

memajukan perusahaannya karena keyakinannya terhadap organisasinya.

Komitmen organisasional merupakan persepsi tentang kebijakan, praktik-praktik

dan prosedur-prosedur organisasional yang dirasakan dan diterima oleh individu-

individu dalam organisasi. Individu-individu menganggap atribut-atribut

organisasional sebagai pengakuan terhadap keberadaan mereka. Penilaian atribut-
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atribut organisasional pada level individu disebut sebagai komitmen psikologikal

(psychological comitmen). Ketika penilaian ini dirasakan dan diterima oleh

sebagian besar orang dalam tempat kerja, hal ini disebut sebagai komitmen

organisasional (organizational comitment). Pada karyawan yang memiliki

komitmen terhadap perusahaan, maka karyawan tersebut merasa memiliki

kepuasan dalam bekerja dan rela berbuat untuk kemajuan perusahaannya tersebut

(Chockalingan et. all, 2008) dalam Rini (2013: 76). Komitmen organisasi

membutuhkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi agar

organisasi dapat terus bertahan serta meningkatkan jasa dan produk yang

dihasilkannya Meyer dan Allen 1991 dalam Puspitawati (2011: 49).

Organizational citizenship behavior merupakan sebuah sikap yang ditunjukkan

oleh karyawan yang berdampak pada keberlangsungan kinerja dari perusahaan.

Sikap dari karyawan tersebut dapat berupa sikap positif atau negatif. Karyawan

yang puas cenderung untuk berbicara secara positif mengenai organisasinya,

menolong orang lain atau rekan kerjanya dan berusaha untuk melakukan lebih

dari yang diharapkan dalam pekerjaannya, sementara itu motivasi dan komitmen

merupakan perilaku karyawan. Perilaku karyawan yang menunjukkan semangat

kerja dapat membuat karyawan bekerja secara maksimal, semangat kerja yang ada

pada karyawan yang membuat karyawan tersebut dapat bekerja untuk mencapai

tujuan tertentu.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Aslinda (2014) menemukan bahwa

motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik secara langsung berimplikasi positif

terhadap organizational citizenship behavior melalui peran mediasi komitmen
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organisasi . Hal ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik

terhadap organizational citizenship behavior melalui peran mediasi komitmen

organisasi yang pada akhirnya akan meningkatkan organizational citizenship

behavior.  Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, komitmen organisasi dapat

meningkatkan organizational citizenship behavior karyawan dengan memastikan

bahwa karywan memahami tujuan mereka dengan membantu dan mendorong

karyawan yang mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan daripada beralih pada

hukuman. Motivasi dan komitmen secara bersama dapat mempengaruhi

organizational citizenship behavior karyawan PTPN VII Unit Usaha Bergen.

Berikut ini akan digambarkan kerangka pikir dari penelitian:

Motivasi Intrinsik

O Organizational Citizenship Behavior
Motivasi Ekstrinsik

Komitmen Organisasi

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Achievement
Recognition

Responsibility
Advencement

Supervisi.
Gaji

Interpersonal relation
Working condition

Komitmen afektif
Komitmen berkelanjutan

Komitmen normatif

Altruism.
Conscientiousness

Sportmanship.
Courtesy.

Civic virtue.
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2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan masalah penelitian, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai

berikut:

Ha1= Motivasi intrinsik berimplikasi secara signifikan terhadap organizational

citizenship  behavior.

Ho1= Motivasi intrinsik berimplikasi tidak signifikan terhadap organizational

citizenship  behavior.

Ha2= Motivasi ekstrinsik berimplikasi secara signifikan terhadap organizational

citizenship behavior.

Ho2= Motivasi ekstrinsik berimplikasi tidak signifikan terhadap organizational

citizenship behavior.

Ha3= Komitmen organisasi berimplikasi secara signifikan terhadap organizational

citizensip behavior.

Ho3= Komitmen organisasi berimplikasi tidak signifikan terhadap organizational

citizensip behavior.

Ha= Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan komitmen organisasi secara

simultan berimplikasi secara signifikan terhadap organizational citizenship

behavior.

Ho= Motivasi intrinsik, motivasi ekstrinsik, dan komitmen organisasi secara

simultan berimplikasi tidak signifikan terhadap organizational citizenship

behavior.


