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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Era globalisasi selalu ditandai dengan terjadinya perubahan-

perubahan pesat pada kondisi ekonomi secara keseluruhan. Dan 

menyebabkan munculnya tuntutan yang tidak bisa ditawar lagi bagi para 

pelaku industri. Salah satu tuntutan tersebut adalah bagaimana organisasi 

secara responsif menanggapi perubahan-perubahan yang terjadi. Perubahan 

eksternal yang terjadi semestinya diikuti oleh perubahan internal organisasi, 

agar mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada. Sumber daya manusia 

merupakan faktor penting dalam pencapaian keberhasilan tersebut.  

Sumber daya manusia perlu dikembangkan secara terus-menerus agar 

diperoleh sumber daya manusia yang optimal agar mampu menghasilkan 

sumber daya yang mampu bersaing dalam dunia industri. Setiap organisasi 

yang ada dalam setting industri senantiasa berusaha meningkatkan efektivitas, 

efisiensi dan kreativitas melalui sumber daya manusia yang dikenal dengan 

karyawan.  

Usaha peningkatan efektivitas, efisiensi dan kreativitas ini sangat 

bergantung pada kesediaan karyawan untuk berkontribusi secara positif 

dalam menyikapi perubahan yang terjadi. Organisasi pada umumnya percaya 

untuk mencapai keunggulan harus mengusahakan kinerja individual yang 

setinggi-tingginya, karena pada dasarnya kinerja individual mempengaruhi 

kinerja kelompok kerja, dan pada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi 

secara keseluruhan. Kinerja yang baik menuntut “perilaku sesuai” karyawan 

yang diharapkan oleh organisasi. Perilaku yang menjadi tuntutan organisasi 

saat ini adalah tidak hanya perilaku in-role tetapi juga perilaku extra-role. 

Perilaku extra-role ini disebut juga dengan organizational citizenship 

behavior (OCB). 
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Organizational citizenship behavior (OCB) yaitu perilaku individu 

yang bebas dan eksplisit, tidak mengikat, tidak diakui secara langsung dalam 

sistem penghargaan formal, namun dapat memberikan kontribusi dalam 

peningkatan efektivitas fungsional organisasi (Organ dalam aldag & 

Resckhe,1997).  

Perilaku ini diwujudkan seperti membantu rekan kerja, sukarela 

melakukan kegiatan ekstra ditempat kerja, menghindari konflik dengan rekan 

kerja, melindungi properti organisasi, menghargai peraturan yang berlaku, 

toleransi pada kondisi kurang ideal ditempat kerja, memberi saran-saran yang 

membangun ditempat kerja serta tidak membuang-buang waktu ditempat 

kerja (Robbins, 2001). 

Podsakoff dan MacKenzie (1997), mengemukakan bahwa OCB 

merupakan konsep yang penting karena memberikan keuntungan pada 

organisasi. OCB berkontribusi langsung pada performa organisasi, yaitu 

dengan membuat organisasi menjadi tempat yang menarik untuk bekerja 

dengan rekan kerja. Hal ini karena setiap karyawannya memperlakukan rekan 

kerjanya dengan ramah dan penuh pertimbangan. 

Pada suatu penelitian oleh Podsakoff dkk (1997) mengemukakan 

bahwa terdapat korelasi positif antara OCB dan produktivitas organisasi. 

OCB meningkatkan keefektifan organisasi melalui meningkatnya performa 

kerja karyawan dari segi kuantitas maupun kualitas. Karyawan yang saling 

membantu akan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. 

OCB merupakan istilah yang digunakan untuk mengidentifikasi 

perilaku karyawan yang positif. Jika karyawan dalam organisasi memiliki 

OCB, maka usaha untuk mengendalikan karyawan menurun, karena 

karyawan dapat mengendalikan perilakunya sendiri ataupun memilih perilaku 

terbaik untuk kepentingan organisasinya. 

 Hal ini didukung oleh Allen dan Rush (1998) dalam penelitiannya 

mengatakan bahwa OCB berpengaruh secara signifikan terhadap 

Performance Judgement (penilaian terhadap kinerja). Karyawan yang 

menunjukkan OCB akan membuat pekerjaan manager menjadi lebih mudah, 

serta dapat menimbulkan respon afektif dari manager. Karyawan yang 
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menunjukkan OCB akan lebih disukai oleh atasannya sehingga dapat 

mempengaruhi penilaian kinerja. 

Dari penelitian diatas diketahui bahwa OCB merupakan perilaku yang 

menguntungkan baik untuk perusahaan maupun karyawan. OCB dapat 

meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja yang menguntungkan 

perusahaan, sedangkan bagi karyawan yang menunjukkan OCB maka akan 

lebih disukai oleh atasannya sehingga dapat meningkatkan performance 

judgement. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningtyas (2004) mengenai 

pengaruh kecerdasan emosi dan sikap pada budaya organisasi terhadap OCB 

terdapat hubungan yang positif, artinya bahwa semakin tinggi tingkat 

kecerdasan emosi dan sikap pada budaya organisasi maka semakin tinggi 

pula OCB nya. 

Nampaknya variabel kepribadian memiliki kencenderungan yang 

tinggi untuk melakukan OCB. Hal ini dibuktikan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Nuraida (2007) mengenai kepribadian (the big five factor of 

personality) dan organizational citizenship behavior pada karyawan, 

menemukan berbagai karakteristik kepribadian yang mempengaruhi OCB, 

seperti extraversion sebesar 2,8%, neuroticsm 0,5%, agreeblenes 17,6%, 

counscientiusness 20,9% openes to experience sebesar 19,5%. 

Pada penelitian yang dilakukan Wahyuli (2007) mengenai hubungan 

iklim organisasi dengan OCB memberikan pengaruh yang positif bahwa 

keadaan iklim suatu perusahaan yang kondusif dapat berpengaruh terhadap 

sikap karyawan sehingga dapat menimbulkan kepercayaan terhadap 

organisasi dan membuat karyawan ingin memberikan yang terbaik bagi 

perusahaan yaitu membalasnya dengan OCB. 

Danan (2007) menemukan bahwa ada hubungan antara kepuasan 

dengan OCB di poltek Banjarmasin menemukan ada hubungan antara 

kepuasan kerja dan OCB  sebesar 16,5%, adapula hubungan antara komitmen 

organisasi dan OCB sebesar 83% serta ada pula hubungan yang bermakna 

antara kepuasan kerja, komitmen organisasi dan OCB  sebesar 19,4%. 
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Murphy et all (2002) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

kepuasan kerja sangat berhubungan dan signifikan dengan OCB, yaitu 

Menggunakan kedua peringkat dan ukuran perilaku aktual perilaku 

citizenship organisasi, ditemukan bahwa kepuasan kerja karyawan baik secara 

signifikan berkorelasi dengan penilaian supervisor OCB dan dengan semua 

tiga indeks perilaku. Ukuran berkorelasi (berkisar antara +0,4 +0,67) adalah 

seperti yang mereka melebihi yang biasanya dilaporkan dalam studi 

menyelidiki hubungan perilaku kerja dengan kepuasan kerja karyawan (r = 

0,20). 

Faktor kepemimpinan nampaknya memiliki sebuah pengaruh yang 

kuat terhadap kebersediaan karyawan untuk melakukan OCB. Sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rini Dkk (tanpa tahun) mengenai 

kepemimpinan transformasional dan pengaruhnya terhadap kepuasan atas 

kualitas kehidupan kerja, komitmen organisasi dan perilaku ekstra peran, 

diketahui bahwa kepemimpinan transformasional secara signifikan 

mempunyai pengaruh langsung maupun tidak dan bersifat positif melalui 

kualitas kehidupan kerja terhadap perilaku ekstra peran para guru sekolah 

menengah umum di kota Surabaya. 

Novliadi (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa persepsi 

terhadap dukungan organisasi berpengaruh positif terhadap OCB, artinya 

semakin tinggi persepsi terhadap dukungan organisasi maka semakin tinggi 

pula OCB karyawan. Karyawan yang merasa bahwa mereka didukung oleh 

organisasi akan memberikan timbal baliknya dan menurunkan 

ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut dengan terlibat dalam OCB. 

Kemunculan OCB pada tiap individu berbed-beda hal ini disebabkan 

karekteristik manusia yang berbeda-beda. dari beberapa penelitian tersebut 

dapat diketahui faktor-faktor yang melatabelakangi munculnya OCB 

diantaranya kecerdasan emosi dan sikapa budaya organisasi, kepribadian, 

iklim organisasi, kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja, serta 

persepsi terhadap dukungan organisasi merupakan faktor yang berpengaruh 

terhadap OCB dan merupakan faktor-faktor penting karena membawa 

pengaruh positif. 



5 
 

Robbins (2006) menyebutkan bahwa kepuasan menjadi penentu 

utama OCB. Karyawan yang merasa puas berkemungkinan lebih besar untuk 

berbicara secara positif tentang organisasi, membantu yang lain, dan berbuat 

kinerja pekerjaan melampaui perkiraan normal. Lebih dari itu karyawan yang 

puas mungkin lebih patuh terhadap panggilan tugas karena mereka ingin 

mengulang pengalaman-pengalaman positif mereka. 

Usaha peningkatan kinerja karyawan salah satu permasalahan dasar 

adalah bagaimana sebenarnya meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Locke 

(dalam Munandar 2006) mendefinisikan kepuasan kerja sebagai emosi positif 

atau perasaan senang, sebagai hasil dari penilaian seorang karyawan terhadap 

faktor pekerjaan. Howell dan Diboye (dalam Munandar, 2006) memandang 

kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya. 

Dengan kepuasan kerja diharapkan pencapaian tujuan organisasi akan lebih 

baik. Kepuasan kerja dapat mempengaruhi  produktivitas, disiplin dan 

komitmen karyawan pada suatu organisasi atau perusahaan. 

Sejalan dengan hal diatas penelitian yang dilakukan oleh Hutomo 

(2005) mengenai hubungan antara kepuasan kerja dengan produktivitas, 

bahwa karyawan yang merasa puas sehingga mampu mendorong hasrat atau 

keinginan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik dengan mencapai 

produktivitas yang terbaik. 

Karyawan yang memiliki kepuasan kerja ditunjukkan oleh sikap yang 

tidak pernah absen, datang tepat waktu, disiplin, bersemangat dan memiliki 

motivasi yang tinggi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Muhaimin (2004) tentang hubungan antara kepuasan kerja dengan disiplin, 

studi yang dilakukan pada karyawan operator shawing computer bagian 

produksi pada PT. Primarindo Asia Infrastruktur Tbk Bandung diperoleh 

hasil yang signifikan yaitu sebesar 38%. 

Agustin (2005) dalam penelitiannya menemukan hubungan yang 

positif antara kepuasan kerja dengan semangat kerja pada karyawan bagian 

produksi PT. Pesona Remaja sebesar 67,6 %, yang artinya jika semakin tinggi 

kepuasan karyawan maka semakin tinggi pula semangat kerjanya. Selain itu, 

Penelitian yang dilakukan oleh Amir (2008) menyatakan bahwa hubungan 
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kepuasan kerja dengan komitmen kerja karyawan sangat positif. Karyawan 

yang puas dengan suatu organisasi akan memiliki ikatan komitmen yang 

tinggi.  

Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Perasaan yang berhubungan dengan pekerjaannya melibatkan 

aspek-aspek. Salah satu aspek yang penting tersebut adalah kesempatan 

pengembangan karier. Karyawan akan merasa puas dalam bekerja apabila 

aspek tersebut dapat dicapainya. Organisasi harus berusaha untuk membantu 

karyawan untuk membangun kariernya. Pengembangan karier diperlukan 

oleh suatu organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi dan 

mempersiapkan diri untuk melakukan perubahan (Robbins,1996).  

Saputra (2007) dalam penelitianya menyebutkan bahwa ada hubungan 

yang signifikan antara pengembangan karier terhadap kepuasan kerja dan 

kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawannya.   

Adanya pengembangan karier memungkinkan seseorang mendapatkan 

jenjang karier yang lebih baik melalui kenaikan jabatan. Pengembangan 

karier yang dapat membentuk kepuasan kerja didasarkan pada prestasi kerja 

dan harus bersifat terbuka dan jelas. Hal ini jelas mempengaruhi tingkat 

kepuasan kerja seseorang (Darmawan, 2007). 

Selanjutnya Simamora (dalam Darmawan, 2007) menyampaikan 

bahwa konsekuensi keberhasilan dan kegagalan karier terkait erat dengan 

konsep diri, identitas dan kepuasan individu. Karier berkaitan dengan 

kepuasan individu. Bila seseorang mendapat jaminan- jaminan karier yang 

baik, maka ia akan puas dan bekerja dengan sungguh-sungguh dan sebagai 

timbal baliknya membalasnya dengan terlibat dalam OCB.  

Pengembangan karier sebagai sarana karyawan agar merasakan 

kepuasan dalam bekerja dan mengembangkan perusahaan. Dengan 

pengembangan karier akan dapat meningkatkan loyalitas pada organisasi 

sehingga mampu menurunkan turnover, begitu pula dengan kepuasan kerja. 

Makin puas mereka bekerja makin kecil turnover. 
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Dengan pengembangan karier yang baik akan dapat mendorong 

semangat kerja karyawan untuk tumbuh dan berkembang dengan demikian 

motivasi akan dapat terpelihara (Martoyo, 2007).  

Penelitian yang dilakukan oleh Widianingsih (2005) mengenai 

pengaruh pengembangan karier terhadap semangat kerja pegawai di RSUD 

Ngudi Waluyo Wlingi Blitar, dari penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa 

ada pengaruh positif dan signifikan antara pengembangan karier yang 

meliputi perencanaan karier (x1) dan management karier (x2) terhadap 

semangat kerja pegawai negeri sipil. 

Safitriningrum (2002) dengan penelitiannya mengenai hubungan 

antara pengembangan karier terhadap motivasi kerja karyawan Dwi Forisa 

Sejahtera Cabang Surabaya didapatkan hasil nilai koefisien korelasi (r=0,538: 

p=0,000) pada signifikansi 5% dan 1% mempunyai pengaruh sebesar 20%, 

sedangkan sisanya 7% disebabkan variabel lain. Dengan kesimpulannya 

bahwa ada hubungan yang sangat signifikan antara antara pengembangan 

karier terhadap motivasi kerja. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2006) meneliti 

hubungan antara pengembangan karier dengan komitmen karyawan diperoleh 

hasil yang positif dan signifikan yaitu sebesar 92,9 %. Disamping itu 

pengembangan karier merupakan alat penting bagi menejemen untuk 

meningkatkan kemampuan karyawan. Sesuai penelitian yang dilakukan Haqq 

(2008) mengenai hubungan antara pengembangan karier dengan kinerja 

karyawan pada PT. Telkom Malang didapatkan hasil penelitian bahwa ada 

hubungan yang positif dan sangat signifikan antara pengembangan karier, 

dengan koefisien r=0,875 dan p=0,000, artinya semakin tinggi pengembangan 

karier maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh karyawan. Adapun 

sumbangan efektif pengembangan karier terhadap kinerja karyawan sebesar 

76,6%, sedangkan sisanya sebesar 23,4% terdapat faktor lain. 

 Dari uraian-uraian diatas jelas bahwa pengembangan karier 

dilingkungan organisasi atau perusahaan perlu direncanakan dan 

dilaksanakan secara sistematis dan terus-menerus sehingga akan 

menumbuhkan kepuasan tersendiri bagi karyawan. Dengan perencanaan dan 
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pelaksanaan pengembangan karier yang efektif dan efisien akan selalu siap 

menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompetitif. 

Dari sudut pandang organisasi atau perusahaan, pengembangan karier 

dapat meningkatkan efisiensi kerja organisasi, ketidakpuasan karyawan 

terhadap karier mereka akan menimbulkan konflik tersendiri yang akan 

berpengaruh bagi kinerja organisasi. Pentingnya melakukan pengembangan 

karier bagi karyawan akan merasa terbantu dalam bekerja dalam mencapai 

kariernya, karyawan merasa dihargai dan diperhatikan sehingga muncul rasa 

puas dan mereka merasa bagian integral dari perusahaan.  

Dengan adanya pengembangan karier yang memberikan kesempatan 

untuk memperoleh peningkatan karier dari suatu pekerjaan merupakan 

pendorong yang penting bagi karyawan untuk berprestasi tinggi dalam rangka 

memenuhi kebutuhan serta tujuan kariernya dan hal tersebut akan 

memberikan kepuasan bagi karyawan tersebut. Dengan perasaan puas akan 

membuat karyawan tersebut menjadi bersemangat untuk berkerja dengan 

porsi yang lebih tinggi, tidak hanya sesuai dengan deskripsi pekerjaan saja 

tetapi juga melakukan kegiatan diluar deskripsi kerjanya (OCB).  

Melihat kondisi tersebut hal ini yang mendorong peneliti melakukan 

penelitian mengenai “Hubungan Antara Kepuasan terhadap Pengembangan 

karier dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB)”. 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang 

akan diteliti adalah sebagai berikut : 

“Apakah ada hubungan antara kepuasan terhadap pengembangan karier 

dengan organizational citizenship behavior (OCB)?” 

 

C. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kepuasan terhadap pengembangan karier dengan OCB. 
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D. Manfaat penelitian 

1. Secara teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapaat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan kajian ilmu Psikologi industri dan organisasi 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan dapt menjadi rekomendasi bagi organisasi 

terkait untuk dapat meningkatkan, memperhatikan kebutuhan-kebutuhan 

karyawan, khususnya dalam hubungannya dengan kepuasan terhadap 

pengembangan karier dan OCB. 

 

 


