
1 
 

 

 

 

 

 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A.Latar Belakang 

 

Membahas mengenai kesuksesan tentunya tidak terlepas dari perilaku karyawan 

yang bekerja dalam bank tersebut, karena ketika perilaku karyawan tersebut bagus 

maka secara langsung dapat berdampak positif terhadap kemajuan sebuah 

organisasi dan perusahaan tersebut tentunya. 

Setiap orang bekerja tentunya memiliki motivasi masing-masing. Ada yang ingin 

mendapatkan gaji yang besar, ada yang ingin mendapat jabatan yang tinggi, ada 

ingin mendapat penghargaan atau prestasi dalam bekerja. Jarang sekali terjadi 

karyawan bertahan dalam suatu perusahaan dan menolak tawaran pekerjaan 

perusahaan lain kerena gaji diperusahan tempat ia bekerja jauh lebih besar. 

Namun kadang juga kita melihat ada karyawan yang bersedia membantu rekan 

kerjanya dengan ikhlas, padahal pekerjaan dia sendiri pun belum tentu 

terselesaikan. Hal yang seperti inilah semata-mata orang kerjakan tanpa 

mengharapkan pamrih atau imbalan lain dan perusahaan pun tidak memberikan 

penghargaan atau insentif kepadanya. McShane dan Von Glinow (2010) dalam 

Budihardjo(2014) menyebut prilaku tersebut sebagai Organizational Citizenship 

Behaviours (OCBs). Secara singkat, OCBs merupakan perilaku seseorang 

karyawan bukan karena tuntutan kerja atau tugasnya namun lebih berdasarkan 
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perilaku kesukarelaan dan keikhlasnya untuk membantu orang lain. Dalam ilmu 

psikologi sering dibahas bahwa slah satu pendorong perilaku seorang adalah nilai 

dominan yang dianutnya, namun perilaku yang sama dari dua orang yang berbeda 

bisa dilihat dari nilai dominan yang berbeda, suatu contoh seorang yang rajin 

bersedekah senantiasa belum tentu dia ikhlas dan mau menolong sesama 

sebenarnya belum tentu perilaku sedekah  tersebut didasari nilai-nilai sosial yang 

dominan. Bisa jadi perilaku sosial tersebut mempunyai maksud-maksud tertentu 

sosialnya bisa terjadi didasari oleh nilai-nilai non-sosial. 

Namun karena perilaku yang dapat dilihat maka akibatnya ia dipuji dan dijadikan 

teladan; padahal mungkin saja ia mempunyai tujuan yang kurang baik dari 

perilakunya “sosialnya” tersebut. Perilaku individu karyawan didalam perusahaan 

secara garis besar ditentukan oleh tiga pengaruh: pengaruh dalam level kelompok, 

pengaruh dari dalam individu  dan pengaruh dari level organisasi. Demikian pula 

perilaku kewarganegaraan organisasi/OCB. Individu yang memiliki komitmen 

tinggi, tinggi pula dalam OCB. Dalam hal kepribadian individu merupakan hal 

yang paling menentukan OCB. Sebagai perilaku di luar peran yang harus 

dimainkan, sesungguhnya OCB tidak dapat dipisahkan dari perilaku kerja yang 

dituntut dalam pekerjaannya atau sesuai dengan peran yang dimainkannya. 

Berdasarkan Pembahasan diatas OCB mempunyai pengaruh yang signifikan pada 

kinerja organisasi dan keberhasilan organisasi memncapai tujuannya. Penilaian 

kinerja karywan mengingat perilaku diluar peran juga menjadi standar yang harus 

dipenuhi karyawan untuk menilai kinerja karywan. Organisasi dapat mendorong 

agar karyawan berlaku positif, misalnya membantu karyawan lain dan saling 
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mendukung dalam tim. Lebih penting dari semua ini, organisasi dapat membentuk 

lingkungan yang kondusif yang dapat mendorong OCB dalam berbagai kegiatan.  

 Ada pula kemungkinan bahwa kecerdasan spiritual dan emosional menentukan 

OCB (Widyarini, 2009). Dari peneliti diatas, maka saya tertarik untuk mengkaji 

apakah kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang berasal dari 

kepribadian individu berpengaruh dalam membentuk OCB. Penelitian ini 

termotivasi dari penelitian Clark & Dawson (1996), Baihaqi (2002) yang 

menunjukkan religiulitas dan Emosional Quetiont(EQ) sebagai faktor yang 

mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. 

Kecerdasan spiritual ditemukan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall pada 

pertengahan tahun 2000. Zohar dan Marshall (2001) menegaskan bahwa 

kecerdasan spiritual adalah landasan untuk membangun Intelegency Quetion(IQ) 

danEmosional Quetion(EQ). Widi 2008 menuliskan bahwa sebelumnya di tahun 

1996, Vilayanur Ramachandran mempopulerkan penemuan bagian otak yang aktif 

saat terjadi pengalaman misti-spiritual, yang disebut god’s spot. Bagian ini 

berfungsi untuk memproses pengalaman mistik-religius. Artinya, pengalaman 

semacam itu ada fungsinya dalam otak. 

 

Pada survei yang dilaksanakan Lembaga Riset Frontier dan Tempo dalam 

Ginanjar (2001) berhasil menemukan sebelas perusahaan ternama yang paling 

dikagumi public (Indonesian most admired companies/ Imac 2002). Masyarakat 

menilai dan menyimpanrasa kagum terhadap sejumlah perusahaan yang 

beroperasi di negeri ini. Ada sebelas perusahaan yang ada yaitu, Astra 

Internasional, BCA, BNI, Caltex Pacific Indonesia, Garuda Indonesia, Indofood, 
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Indomobil, Indosat, Pertamina, PT.Telekomunikasi Indonesia dan PT Unilever 

Indonesia. Dari beberapa perusahaan yang ternama yang paling dikagumi publik, 

ternyata perusahaan pun harus memiliki sifat yang sama seperti manusia, agar 

dikagumi masyarakat. Sifat-sifat masyarakat itu meliputi, tanggungjawab sosial, 

transparansi dan bersih, peduli, terpercaya dan mau berbagi. Dan semua ini adalah 

fenomena spiritual, karena sifat-sifat itulah yang menyentuh hati masyarakat, 

persis seperti hati manusia. Dan ini terdapat pada prinsip-prinsip bank BNI 

syariah yang akan diteliti lebih lanjut oleh peneliti. Prinsip-prinsip BNI syariah 

pun memiliki tiga pilar yaitu adil, transparan, dan maslahat mampu menjawab 

kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. 

 

Dalam hal ini peniliti tertarik untuk meneliti mengenai Impelementasi OCB 

terhadap kinerja karyawan perusahaan khususnya karyawan yang bekerja di BNI 

syariah cabang Bandar Lampung. Berdasarkan Visi dan Misi BNI syariah yang 

selalu ingin memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada 

kelestarian lingkungan, dan menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. 

Dan dari sinilah peneliti mengangkat BNI syariah menjadi objek penelitian, 

karena  BNI syariah selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat dan peduli 

pada kelestarian lingkungan, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat 

kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan 

ibadah, dan menjadi acuan tata kelola perusahaan yang adil dan amanah. Adapun 

alasan lain mengapa peneliti menjadikan OCB sebagai variabel independent 

karena, peneliti sendiri ingin mengetahui bagaimana perilaku individu dalam 

melaksanakan tugas yang berada diluar konteks pekerjaan dia sendiri atau disebut 
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dengan kesukarelaan dalam melakukan pekerjaan tanpa pamrih atau tanpa 

mengharapkan pujian apapun dari atasan ataupun orang lain dan hal ini disebut 

dengan istilah OCB. Dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

Implementasi OCB terhadap kinerja karyawan pada BNI syariah cabang Bandar 

Lampung lebih jauh lagi. 

 

Adapun mengapa peneliti menjadikan bank BNI syariah menjadikan subjek 

penelitian karena, dalam usaha bisnis yang bebasis syariah atau lebih memiliki 

nilai spiritual yang baik dan lebih mengutamakan nilai-nilai agama yang 

diterapkan dalam melaksanakan operasional perbankan. BNI syariah telah 

memiliki pedoman pelaksanaan GCG yang berdasarkan pada lima prinsip dasar 

yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, profesional, dan 

kewajaran, dimana kelima prinsip GCG tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip 

tata kelola perusahaan secara islami yang berdasarkan persaudaraan, keadilan, 

kemaslahatan, dan keseimbangan. 

 

Sedikit mengenai BNI syariah, pada tahun 1997 disaat tempaan krisis moneter 

membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 

(tiga) pilarnya yaitu adil, transparansi dan maslahat mampu menjawab kebutuhan 

masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. 

Selanjutnya Unit Usaha Syariah-USS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor 

Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu, Nasabah juga dapat 

menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI (syariah channelling outlet-

SCO) dengan lebih kurang 750 outlet  yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 
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Dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan 

kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang 

saat ini ketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui 

pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Dalam BNI Syariah 

memiliki nilai-nilai budaya kerja yaitu, amanah, dan jamaah. 

Selain dari variabel kecerdasan spiritual, kecerdasanl independen lainya yang 

akan diteliti adalah kecerdasan emosional (EQ) dan variabel dependen yang akan 

diteliti yaitu kinerja karyawan.  Kecerdasan emosional adalah sebagaikemampuan 

lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam 

menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi, dan menunda kepuasanserta 

mengatur keadaan jiwa. Dengan kecerdasan emosional tersebut seseorang dapat 

menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, memilah kepuasan, dan mengatur 

suasana hati. 

 

Hasil penelitian Daniel Goleman (1995 dan 1998) dan beberapa Riset di Amerika 

(dalam Yoseph, 2005) memperlihatkan bahwa kecerdasan intelektual hanya 

memberi kontribusi 20 persen terhadap kesuksesan hidup seseorang. Sisanya, 80 

persen bergantung pada kecerdasan emosi, kecerdasan sosial dan kecerdasan 

spiritualnya. Bahkan dalam hal keberhasilan kerja, kecerdasan intelektual hanya 

berkontribusi empat persen. Artinya, kecerdasan emosional memiliki peranan 

penting dalam membentuk perilaku seseorang dan mempengaruhi bagaimana 

keterampilan sosial di dalam dunia kerja. 
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Kinerja dalam sebuah organisasi merupakan salah satu unsur yang tidak dapat 

dipisahkan dalam suatu lembaga organisasi, baik itu lembaga pemerintahan 

maupun lembaga swasta. Kinerja berasal dari kata Job Performance atau  Actual 

Performance yang merupakan prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang 

dicapai seseorang. Kinerja adalah hasi atau suatu tingkat keberhasilan seseorang 

secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan tugas 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hari kerja, target atau 

sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama. 

Melihat perkembangan perbankan yang ada di Bandar Lampung menunjukan 

kinerja yang meningkat. Bandar Lampung telah tumbuh seiring dengan 

perkembangan perdagangan antara Pulau Jawa dan Sumatera. Selain itu, 

Lampung juga menjadi salah satu pusat kegiatan ekonomi penting di ujung selatan 

Pulau Sumatera yang potensial dan prospektif, sehingga memberikan peluang 

yang besar bagi perkembangan perbankan BNI Syariah. Ini dibuktikan dari data 

statistik Bank Indonesia Lampung. Setidaknya hal ini bisa dilihat dari indikator 

dana pihak ketiga dan pertumbuhan aset. Menurut data, posisi dana pihak ketiga 

perbankan di Lampung dalam tiga tahun terakhir menunjukan pertumbuhan yang 

sangat atraktif. Rata-rata pertumbuhan sebesar 13,75 persen per tahun. Sedangkan 

dari sisi aset tumbuh rata-rata 17,35 persen per tahun. Potensi ini juga didukung 

mengingat kota bandar lampung telah tumbuh seiring dengan perkembangan 

perdagangan antara pulau Jawa dan Sumatra. 
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Telah kita ketahui bahwa BNI syariah sangat kental akan budaya Islami.  Sesuai 

dengan pendapat Ginanjar (2001) bahwa spiritualitas itu juga tidak lepas dari 

agama, dengan spiritualitas akan lebih cepat terbentuk. Saat terjadi krisis moneter 

pada tahun 1997 sampai 1998. Saat beberapa bank konvensional ditutup, bank 

syariahjustru menjalankan bisnis seperti biasa seakan-akan tidak ada gangguan 

yang mempengaruhinya, ketahanan bank syariah ini dari krisis membuat 

masyarakat “ta’jub” dan kaget (Hakim, 2011). Keberhasilan pada sebuah 

perusahaan terjadi tentunya tidak lepas dari peranan input SDM  yang bagus, 

karena SDM adalah penggerak bagi perusahaan. Melihat perkembangan masa 

sekarang ini pengukuran kinerja karywan menjadi hal yang sangat penting bagi 

manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dan 

perencanaan tujuan di masa mendatang. Berbagai informasi dihimpun agar 

pekerjaan yang dilakukan dapat dikendalikan dan dipertanggung jawabkan. Hal 

ini dilakukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pada seluruh proses bisnis 

perusahaan. 

 

Gambaran mengenai kinerja perusahaan dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu 

informasi finansial dan informasi non finansial. Informasi finansial didapatkan 

dari penyusun anggaran untuk mengendalikan biaya. Sedangkan informasi non 

finansial merupakan faktor kunci untuk menetapkan strategi yang dipilih guna 

melaksanakan tujuan yang telah ditetapkan. Banyak metode yang digunakan 

untuk pengukuran kinerja karyawan perusahaan. dalam manajemen tradisional, 

ukuran kinerja yang biasa digunakan adalah ukuran keuangan. Hal ini disebabkan 

karena ukuran keuangan inilah yang paling mudah dideteksi, sehingga 
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pengukuran kinerja karyawan juga diukur dengan dasar keuangan. Kinerja lain 

seperti peningkatan komitmen karyawan, peningkatan kompetensi dan lain 

sebagainya seringkali diabaikan. Dalam manajemen modern, pengukuran kinerja 

karyawan tidak lagi sesederhana demikian. Sudah banyak teori dan metode 

pengukuran kinerja yang dikembangkan dan dipergunakan dalam perusahaan-

perusahaan termasuk penerapan OCB terhadap karyawan perusahaan tersebut. 

 

Dari level individu, diketahui bahwa komitmen kerja dan kepribadian individu 

merupakan hal yang menentukan OCB. Dalam hal ini peneliti memakai OCB 

sebagai variabel independent karena didalam suatu perusahaan setiap masing-

masing  kinerja karyawan perusahaan memiliki motivasi yang bermacam-macam. 

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti perilaku karyawan yang ada di 

BNI syariah untuk melihat peranan OCB terhadap kinerja karyawan pada BNI 

syariah di Bandar Lampung. 

 

 

 

B. Rumusan Masalah 

 

1. Apakah  OCB berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

2. Apakah kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

3. Apakah kecerdasan spiritual berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Untuk meneliti pengaruh OCB terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kinerja 

karyawan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh kecerdasan spiritual terhadap kinerja 

karyawan. 

 

 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Ada beberapa kegunaan dalam  penelitian skripsi ini, yaitu: 

1. Aspek teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi penilitian lebih 

lanjut mengenai peranan OCB terhadap kinerja karyawan melalui 

kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional. 

2. Aspek praktis, hasil penelitian skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan 

referensi pada Bidang SDM setiap perusahaan dalam perekrutan 

karyawan, ataupun sebagai strategi dalam menciptakan peranan OCB 

pada perilaku karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


