
 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang sangat 

penting, karena tanpa didukung sumber daya manusia yang baik suatu organisasi 

akan menghadapi masalah dalam pencapaian tujuan organisasi, sehinggaperlu 

bagi suatu organisasi memandang manusia tidak lagi sebagai beban melainkan 

aset untuk perusahaan. Tujuanorganisasi dapat tercapaiapabilatercipta hubungan 

dan sinergi yang baik antara pimpinandan karyawan di organisasi tersebut. Sinergi 

tersebut akan tercipta, apabila karyawan mendapatkan kepuasan dalam bekerja. 

 

Seseorang yang merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan berupaya 

semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk 

memberikanpenampilanterbaiknya kepada organisasi tempat ia bekerja. Kepuasan 

kerja karyawan dapat terlihat ketika efektivitas dan kinerja yang dilakukan oleh 

seorangkaryawan saat bekerja sama dalam tim berjalan baik. 

 

Efektivitas dan kinerja tim ditentukan oleh kemampuan anggota tim yang bekerja 

dalam tim (work teams). Ada sebagianorangtidakmampu bekerja dalam tim, 

karena dalam bekerja sama memerlukan kemampuan individu untuk 
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berkomunikasi secara terbuka dan jujur,membagi informasi, mengakui perbedaan 

dan mampu menyelesaikan konflik, serta dapat menekan tujuan pribadi demi 

tercapainyatujuan tim. Kesulitan bekerja dalam timdialami oleh banyak karyawan 

di negara-negara barat, karena budaya nasional mereka yang sangat 

individualistik. Perusahaan menerapkan tim kerja, lingkungan kerja di negara-

negara barat bersifat kompetitif yang menghargai pencapaian individual(Robbins, 

2008).Kerjatim diharapkan berkembang di negara-negara yang mempunyai 

nilaikolektivistik tinggi.Menurut Hofstede (1991), Indonesia adalah salah satu 

negara yang mempunyai nilai kolektivistik tinggi dimana kepentingan kelompok 

berada di atas kepentingan individu, sehingga dapat dikatakan sistemkerjatim 

berkembang dengan baik di 

Indonesia.Sistemkerjatimakanberjalandenganbaikketikaanggotadalamorganisasitel

ahmendapatkankepuasandalambekerja. 

 

Menurut Robbins (2008) istilah kepuasan kerja merujuk kepada sikap umum 

seorang individu terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Seseorang dengan 

tingkat kepuasan kerja tinggi menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja itu, 

sedangkan seseorang yang tidak puas dengan pekerjaannya menunjukkan sikap 

yang negatif terhadap pekerjaan itu.Kepuasan kerja merupakan faktor yang 

berkontribusi terhadap fisik dan mental kesejahteraan karyawan.Kepuasankerja 

memiliki pengaruh yang signifikan pada pekerjaan yang berhubungan dengan 

perilaku sepertitingkatkomitmenkaryawan. 
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Tingkatkomitmen yang 

dimilikiolehkaryawanselaluberhubungandengankepuasankerja. 

Rendahnyakepuasankerjaakanberdampakpadakomitmenkaryawan yang rendah 

pula. Komitmenkaryawan yang 

rendahmenyebabkansulitnyabagiorganisasiuntukmewujudkantujuan- tujuanyang 

telahditetapkan,karenaorganisasitidakhanyamembutuhkanseorangkaryawanyangpi

ntardancerdastetapijugamempunyaisikapkomitmen 

terhadaporganisasi,karenatanpaitusemuaakansulitbagiorganisasiuntukdapatmenca

paitujuannya.    

 

Menurut  Sopiah(2008)komitmenorganisasional merupakanidentifikasidan  

keterlibatanseseorangyangrelatifkuatterhadaporganisasi.Karyawanyangmemilikik

omitmen kuatterhadap 

organisasinyamerupakansuatumodaldalammencapaitujuanorganisasi,sehinggame

mberikanmanfaatmaksimalbagiorganisasi.Komitmenkayawanyangdiberikankepad

aorganisasijugadiperlukanuntukmenyelesaikanmasalah-

masalahinternalorganisasisepertiberkurangnyabiayakegiatanoperasionaldankonflik 

dalamorganisasi.Komitmen 

yangkuatmemungkinkansetiapkaryawanuntukberusaha menghadapi 

tantangandantekanan yang ada.Keberhasilandalammenghadapi tantangan 

tersebutakanmenumbuhkanrasakebanggaantersendiriterhadaporganisasinya(Toegij

onodalamSetiyawan,2009). 
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Manusia sebagai makhluk sosialmempunyai kemampuan untuk memiliki empati 

kepada orang lain dan lingkungannya dan menyelaraskan nilai-nilai yang 

dianutnyaberdasarkan nilai-nilai yang dimiliki lingkungannya untuk menjaga dan 

meningkatkan interaksi sosial yang lebih baik. Manusiadalam melakukan segala 

sesuatu yang baiktidak selalu digerakkan oleh hal-hal yang menguntungkan 

dirinya. Sikap saling tolong-menolong dan siap membantu rekan kerja diluar 

tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi itulah yang disebut 

Organizational Citizenship Behavior(OCB). 

 

TeoriOrganizational Citizenship Behavior ini sebenarnyabelum begitu dikenal, 

namun pada dasarnya karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi 

tanpadisadariparakaryawan sudah menerapkan OCB dalam 

bekerja.Organizational Citizenship Behavior (OCB)tercermin melalui perilaku 

suka menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh 

terhadap aturan-aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku ini 

menggambarkan nilai tambah karyawan yang merupakan salah satu bentuk 

perilaku prososial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif dan 

membantu.Perilakuitujugabisadisebutsebagaiextra-role.Perilaku extra-role adalah 

perilaku dalam bekerja yang tidak terdapat pada deskripsi kerja formal karyawan 

tetapi sangat dihargai, jika ditampilkan akan bisa meningkatkan efektivitas dan 

kelangsungan hidup organisasi(Katz, 1964). Perilaku extra-role dalam organisasi 

juga dikenal dengan istilah Organizational Citizenship Behavior(OCB), dan orang 

yang menampilkan perilaku OCB disebut sebagai karyawan yang baik (good 

citizen). 
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Podsakoff dalamGunawan (2011) mendefinisikan OCB sebagai perilaku 

individual yang bersifat bebas (discretionary), yang tidak secara langsung dan 

eksplisit mendapat penghargaan dari sistem imbalan formal, dan yang secara 

keseluruhan mendorong keefektifan fungsi-fungsi organisasi. OCB bersifat bebas 

dan sukarela, karena perilaku tersebut tidak tercantum dalam deskripsi jabatan, 

yang secara jelas dituntut berdasarkan kontrak dengan organisasi, melainkan 

sebagai pilihan personal (PodsakoffdalamGunawan, 2011).Perilaku yang 

termasukcontoh kelompok OCBadalah membantu rekan kerja, sukarela 

melakukan kegiatan ekstra di tempat kerja, menghindari konflik dengan rekan 

kerja, melindungi properti organisasi, menghargai peraturan yang berlaku di 

organisasi, toleransi pada situasi yang kurang ideal/menyenangkan di tempat 

kerja, memberi saran-saran yang membangun di tempat kerja, serta tidak 

membuang-buang waktu di tempatkerja (Robbins, 2008).  

 

SikapOCBdapat menjadi gambaran adanya kinerja yang tinggi dalam 

organisasi.OCBdapat timbul dari berbagai faktor dalam organisasi, di antaranya 

karena adanya kepuasan kerja dari karyawan dan komitmen organisasi yang tinggi 

(Robbins, 2008).Ketika karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, maka karyawan tersebut akan bekerja secara maksimal dalam 

menyelesaikanpekerjaannya, bahkan melakukan beberapa hal yang mungkin 

diluar tugasnya. Ketika seseorang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap 

organisasinya, maka orang tersebut akan melakukan apapun untuk memajukan 

perusahaannya karena keyakinannya terhadap organisasinya (Luthans, 2002). 
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Ketika seseorang mendapatkan kepuasan kerja dan mempunyai komitmen yang 

tinggi terhadap organisasi, maka karyawan akan memberikan hasil kerja yang 

baik pada organisasi tempat ia bekerja. Pada saat tercipta kepuasan kerja dan 

komitmen yang tinggi pada setiap karyawan maka secara tidak langsung akan 

tercipta sikap OCB dalam diri karyawan. 

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi membuat institusi perguruan 

tinggi bekerja keras untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusianya 

baik itu mahasiswa, dosen maupun karyawan. Sehingga institusi perguruan tinggi 

yang ada di Indonesia bersaing ketat untuk menjadi perguruan terbaik, oleh karena 

itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung memiliki visi untuk 

menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis sepuluh terbaik di Indonesia pada tahun 

2025. Pada tahun 2011 FEB Unilatelah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2008 

danAbest 21padatahun 2012, hal ini menunjukkan usaha FEB Uniladalam 

mewujudkan visidanmisinyapada tahun 2025. Sertifikasi ISO 9001:2008 

merupakan sertifikasi yang berorientasi pada layanan pelanggan dan standar 

manajemen mutu yang diadopsi pada tahun 2000 oleh International Organization 

for Standardization (ISO) sedangkan Absest 21adalah lembaga sertifikasi sekolah 

bisnis berskala internasional yang berdomisili di 

Jepang.Keberhasilanmendapatkan dua sertifikasi tersebut merupakanhasildari 

peningkatan kinerjakaryawanyaitudenganmeningkatnya kualitas pelayanan 

karyawan terhadap mahasiswa dan dosen.  

 

Berdasarkan hal di atas, maka penelitian akan dilakukan 

padaFakultasEkonomidanBisnis (FEB) Universitas Lampung yang berlokasi 
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dijalanSoemantriBrojonegoro No.1 FakultasEkonomidanBisnisUniversitas 

Lampung. Penelitian ini akan membahas pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap Organizational Citizenship Behaviorkaryawan.  

 

 

Berikutdata jumlah karyawan yang 

berstatusPegawaiNegeriSipildanPegawaiHonorerdapatdilihatsebagaiberikut : 

Tabel 1.1Jumlah PegawaiNegeriSipil (PNS)FEBUnilatahun 2014 

No Posisi/ Jabatan Jumlah 

1 KepalaBagian 1 

2 Kepala Sub Bagian 4 

3 Bendahara 1 

4 Staff Kepegawaian 4 

5 Staff Keuangan 1 

6 Staff UmumdanPerlengkapan 3 

7 Staff Akademik 3 

8 Staff Kemahasiswaan 2 

9 Staff JurusanManajemen 2 

10 Staff JurusanEkonomi Pembangunan 2 

11 Staff JurusanAkuntansi 2 

12 Staff PPA 1 

13 Staff Diploma 3 4 

14 Staff Lab Komputer 3 

15 Staff Perpustakaan 3 

16 Resepsionis 1 

17 Staff ICT 2 

18 SekretarisDekan 1 

19 PetugasKeamanan 3 

20 PetugasKebersihanGedung 3 

21 PetugasKebersihanLaapangan/ Kebun 1 

22 Gudang 1 

  Jumlah 48 

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2014 

 

Berdasarkantabel 1.1 

jumlahkaryawan/pegawainegerisipilFakultasEkonomidanBisnisUniversitas 
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Lampung adalah 48 orang.NamunpadabulanOktoberterdapatsatu (1) 

karyawan/pegawainegerisipil yang 

dipindahkankeFakultasKedokteransehinggapadasaatinijumlahkaryawanpegawaine

gerisipil yang terdapat di FakultasEkonomiberjumlah 47 orang. 

 

 

Tabel 1.2Jumlah Pegawai Honorer FEB Unilatahun 2014 

No Posisi/ Jabatan Jumlah (orang) 

1 Pelaksana Program Studi (Prodi) 7 

2 StafPembantuDekan 3 

3 PelayananJaringanKomputerdan Internet 3 

4 PetugasAdminstrasi PIA 1 

5 PelaksanapadaKeuangandanKepegawaian 1 

6 Pelaksanaakademik/pendidikan 1 

7 PetugasKebersihanGedung 10 

8 PetugasKebersihan Toilet 5 

9 PetugasTeknisiListrikInstalasi 1 

10 PetugasJagaMalam 1 

Jumlah 33 

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2014 

Berdasarkantabel 

1.2jumlahkaryawan/pegawaihonorerFakultasEkonomidanBisnisUniversitas 

Lampung adalah 33 orang. Berdasarkantabel 1 dan 2 yang telahdisajikan, 

makakeseluruhanjumlahkaryawan/pegawaiFakultasEkonomidanBisnisUniversitas 

Lampung berjumlah 80 orang. 

 

Tabel 1.3 Tingkat AbsensiKaryawanFEB Unilatahun 2014 

Bulan Tahu

n 

JumlahHariKerj

a 

Total 

HariKerj

a 

JumlahAbsens

i 

Tingka

t 

Absens

i % 

Januari 2014 20 160 7 0,043 
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Februari 2014 20 160 4 0,025 

Maret 2014 20 160 6 0,037 

April 2014 21 168 2 0,011 

Mei 2014 18 144 3 0,020 

Juni 2014 21 168 2 0,011 

Juli 2014 21 168 6 0,035 

Agustus 2014 21 168 19 0,113 

Septembe

r 

2014 22 176 3 0,017 

Oktober 2014 23 184 9 0,048 

Sumber : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung Tahun 2014 
 

Catatan: Padatabel1.3 jumlahabsensi, absensi yang dimaksudmeliputi: sakit, 

izindantanpaketerangan. 

 

Berdasarkan jam kerja yang ditetapkan oleh 

FakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampungdansesuaidengan UU no 13 

tahun 2003 tentangKetengakerjaanadalah 8 jam per hari, dimulai dari pukul 07.00 

WIB hingga pukul 16.00 WIB, dipotong jam istirahat pukul 12.00-13.00 WIB 

dengan hari kerja pokok yaitu Senin sampai dengan 

KamissedangkanuntukhariJum’atdimulaipukul 07.00-16.30 WIB. 

 

TotalHari Kerja dapat dihitung dengan rumus: 

Total Hari Kerja    =    Jam Kerja Per hari   x   Jumlah Hari Kerja 

Tingkat Absensi dapat dihitung dengan rumus: 

Tingkat Absensi     =         Absensi            x 100 % 

                         Total Hari Kerja 

Tabel  3 di atas menunjukkan tingkat absensi pada bulanJanuari2014 sampai 

denganOktober 2014. Keterangan tersebut memperlihatkan data absensi tertinggi 

terjadi pada bulan Agustus 2014sebesar 0,113%sedangkan tingkat absensi 
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terendah terjadi pada bulan April danJuni2014 yaitu sebesar 0,011% yang berarti 

tingkatkehadiran karyawanmencapai 99,989% pada bulan - bulan tersebut.  

 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti “Pengaruh 

Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship 

Behavior karyawan FakultasEkonomidanBisnisUniversitas Lampung”.   

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut maka, perumusan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

 Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadaporganizational citizenship 

behavior karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung ?  

 Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap organizational 

citizenship behaviorkaryawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung ? 

 Apakah kepuasan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh 

terhadaporganizational citizenship behavior karyawan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Lampung ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah : 
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 Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadaporganizational 

citizenship behavior karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung. 

 Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi  terhadaporganizational 

citizenship behavior karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Lampung.  

 Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

terhadap organizational citizenship behavior karyawan Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Lampung. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi:  

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pimpinan 

mengenai tingkat Kepuasan kerja dan Komitmen Organisasi terhadap 

Organizational Citizenship BehaviorkaryawanFakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Lampung. 

2) Penelitianinidiharapkan dapat memberikan gambaran bagi karyawan 

mengenai tingkat Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, dan 

Organizational Citizenship Behavior. 


