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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini berkembang dengan pesat, 

kondisi ini membuat dunia bisnis semakin dipenuhi dengan persaingan yang 

ketat. Adanya persaingan ini menyebabkan sejumlah tuntutan yang tidak bisa 

ditawar lagi oleh sejumlah perusahaan. Perusahaan melakukan berbagai upaya 

untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas produk atau jasa yang 

perusahaan miliki. 

Perusahaan dapat mencapai tujuannya ketika sumber daya yang ada di 

dalamnya dapat bersinergi dengan optimal. Sumber daya manusia, merupakan 

salah satu sumber daya yang memiliki peran yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Salah satu cara perusahaan untuk mencapai 

tujuannya dengan meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan 

merupakan inti berjalannya sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Campbell,et al (dalam Sonentag,2002) bahwa 

kinerja karyawan sebagai sesuatu yang nampak, dimana perilaku karyawan 

relevan dengan tujuan perusahaan.  

Menurut Campbell,et al (dalam Sonentag,2002) Kinerja karyawan 

dikatakan baik ketika kinerja yang mereka munculkan mencapai produktivitas 

kerja yang tinggi, hal ini tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusia 

yang baik pula. Kinerja karyawan dikatakan berhasil jika secara keseluruhan 
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selama periode tertentu karyawan melaksanakan tugas sesuai dengan standart 

kerja, target atau tujuan yang telah ditentukan oleh perusahaan.  

PT TELKOM Tbk, merupakan salah satu badan usaha milik Negara yang 

bergerak di bidang pelayanan jasa telekomunikasi. Beberapa tahun yang lalu 

PT TELKOM masih memonopoli bisnis telekomunikasi, namun dengan 

adanya AFTA dan pasar bebas bisnis telekomunikasi tidak lagi di monopoli 

oleh PT TELKOM. Bisnis telekomunikasi saat ini berkembang dengan maju, 

banyak perusahaan provider bermunculan sehingga persaingan antara 

perusahaan provider saat ini sangat tinggi. Pada saat ini hampir semua 

perusahaan telekomunikasi menawarkan produk yang hampir sama antara 

provider satu dengan yang lainnya dan melakukan perang tarif untuk merebut 

hati konsumen. Adanya persaingan diantara perusahaan telekomunikasi, 

menuntut PT TELKOM untuk dapat memiliki suatu perencanaan ke depan 

untuk dapat bertahan ditengah persaingan dengan provider lainnya. 

Perencanaan itu di perlukan agar PT TELKOM dapat bersaing dengan para 

kompetitor guna memenuhi kebutuhan konsumen dan mempertahankan 

konsumen yang sudah ada supaya tidak beralih kepada perusahaan lain. 

TELKOM sebagai perusahaan telekomunikasi menjual berbagai produk untuk 

masyarakat, dalam proses perjualan produk yang ditawarkan terkadang 

mengalami permasalahan dan komplain dari konsumen. TELKOM 

memberikan sarana untuk mengatasi berbagai masalah dan komplain dari 

konsumen. Layanan berkualitas dapat diberikan kepada konsumen ketika 

TELKOM memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu usaha 

yang telah dilakukan PT TELKOM saat ini adalah dengan meningkatkan 
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kualitas sumber daya manusia yang perusahaan miliki, sehingga kinerja 

karyawan menjadi lebih optimal. 

PT TELKOM memiliki standart kompetensi yang harus dimiliki oleh 

semua karyawannya. Standart ini di buat supaya kinerja karyawan sesuai 

dengan tujuan dari perusahaan. PT TELKOM memiliki direktori kompetensi 

yang berisi penjelasan tentang berbagai macam kompetensi yang harus 

dimiliki oleh karyawan TELKOM. Berdasarkan surat keputusan direksi nomor 

: KD.28/PS000/SDM-20/2003, tanggal 25 April 2003. Kompetensi yang harus 

dimiliki oleh karyawan PT TELKOM terdiri dari Core Competencies 

(kemampuan yang harus dimiliki semua karyawan) dan Spesific Competencies 

(kemampuan spesifik yang sesuai dengan jenis pekerjaan).  

Core Competencies yang harus dimiliki karyawan TELKOM salah satunya 

adalah Customer orientation. Customer orientation adalah memberikan 

layanan yang bernilai tambah dan lebih dari yang diharap pelanggan 

internal/eksternal. Adanya core competencies ini, karyawan diharapkan dapat 

membina hubungan baik dengan konsumen serta dapat memperlihatkan sikap 

yang cepat tanggap dan empati dalam melayani konsumen. Selain itu 

karyawan juga diharapkan dapat memberikan alternatif pemecahan masalah 

yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan kepada konsumen.  

Pada tahun 2007 PT TELKOM melakukan restrukturisasi portofolio bisnis 

dan membawa PT TELKOM menjadi perusahaan yang berbasis pelanggan 

(Customer Centric organization). Adanya portofolio baru, PT TELKOM ingin 

membuat spirit baru, komitmen baru dan citra baru demi kenyamanan dan 
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kepuasan konsumen (Kartajaya, 2004). Berdasarkan portofolio dan core 

competencies yang harus dimiliki karyawan TELKOM,  kinerja karyawan 

yang sesuai dengan tujuan perusahaan adalah kinerja pelayanan.  

Kinerja pelayanan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh 

karyawan dalam memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas kepada 

konsumen. Menurut Kotler (dalam Supriyati,2004) kinerja pelayanan 

merupakan salah satu aktivitas kerja yang memiliki nilai produk yang 

ditawarkan oleh sebuah perusahaan, artinya ketika sebuah perusahaan ingin 

memiliki nilai lebih dalam menawarkan produknya terhadap konsumen, 

perusahaan harus dapat memberikan suatu layanan yang dapat memenuhi 

harapan konsumen. 

Kinerja pelayanan memiliki peran yang sangat penting bagi sebuah 

perusahaan karena karyawan merupakan ujung tombak perusahaan dalam 

berinteraksi dan melayani konsumen. Citra sebuah perusahaan terletak pada 

bagaimana karyawan sebuah perusahaan mengenalkan dan menawarkan 

produk kepada konsumen, serta bagaimana karyawan memberikan sebuah 

layanan kepada konsumen. Sargeant (dalam Da Liang, 2010) mengungkapkan 

bahwa peran karyawan dalam memberikan sebuah pelayanan kepada 

konsumen, merupakan salah satu cara untuk mencapai keunggulan yang 

kompetitif bagi sebuah perusahaan. Dukungan perusahaan sangat diperlukan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, karena sumber 

daya manusia merupakan asset modal yang membantu untuk dapat mencapai 

tujuan perusahaan (Douglas, 2000).  
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Dari hasil survey yang pernah dilakukan, membuktikan perusahaan yang 

memberikan layanan yang berkualitas kepada konsumen secara signifikan 

menaikkan volume dan keuntungan bagi perusahaan (Tschohl, 2003). Lebih 

lanjut Tschohl menjelaskan bahwa fungsi pelayanan tidak hanya berpengaruh 

pada profit perusahaan, melainkan juga berfugsi sebagai alat untuk 

mempertahankan konsumen yang sudah ada dan untuk mendapatkan 

konsumen baru. Konsumen akan tetap loyal pada produk atau jasa yang di 

tawarkan perusahaan, ketika mereka merasa mendapatkan pelayanan yang 

memuaskan. Konsumen yang loyal pada produk tertentu secara tidak langsung 

akan menjadi agen marketing bagi perusahaan lewat promosi mulut ke mulut 

(Word of mouth) pada konsumen lainnya (Da Liang, 2010).  

Pelayanan merupakan kinerja karyawan yang bersifat alamiah, artinya 

kualitas pelayanan sangat bergantung pada cara interaksi karyawan dengan 

konsumen, rekan kerja dan perusahaan. Kinerja pelayanan memiliki dimensi 

interaksi antara karyawan dan konsumen, yang membutuhkan suatu sikap 

kerja yang berorientasi pada pelayanan. Menurut pendapat Clary dan Synder 

(dalam Yoon, 2003) individu yang bekerja memunculkan perilaku extra role 

cenderung lebih bersedia untuk membantu orang lain, artinya karyawan dapat 

memunculkan kinerja pelayanan yang optimal ketika karyawan tidak hanya  

memenuhi harapan perusahaan (in role) namun juga perilaku extra role. 

Perilaku extra role merupakan perilaku kerja yang melebihi standart khusus 

kinerja. Perilaku ekstra role memiliki implikasi penting bagi organisasi, karena 

hal ini mengacu pada perilaku kerja karyawan yang berkaitan organisasi dan 

rekan kerja lainnya. Selain itu sikap positif dan perilaku extra role karyawan 
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memiliki pengaruh yang positif terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja 

organisasi. Perilaku extra role di organisasi biasa disebut dengan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Organizational Citizenship behavior (OCB) merupakan perilaku kerja 

karyawan yang melebihi tuntutan peran atau standart yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. Menurut Organ (dalam Chien, 2000) Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku individu yang bijaksana 

yang secara tidak langsung secara atau secara eksplisit diakui oleh system 

reward formal dari perusahaan. lebih lanjut Organ menjelaskan lebih lanjut 

bahwa OCB merupakan perilaku karyawan yang bersifat sukarela, sikap saling 

membantu meskipun tanpa ada permintaan dari orang lain dan meski tidak ada 

imbalan secara formal pada perusahaan. Hasil penelitian Yoon (2003) 

mengungkapkan bahwa ada korelasi yang positif antara OCB dengan kua litas 

pelayanan yang diberikan karyawan kepada konsumen. OCB yang muncul 

pada kinerja karyawan merupakan inti dari kinerja pelayanan. Clary dan 

Synder (dalam Yoon, 2003) berpendapat bahwa karyawan yang menunjukkan 

OCB yang tinggi, akan lebih aktif dalam pemenuhan kebutuhan konsumen, 

hal ini akan tercermin dari kinerja pelayanan karyawan.  

Menurut Kwantez (dalam Ahmadi, 2010) OCB yang muncul pada kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh karateristik individu dan karateristik organisasi. 

Lebih lanjut kwantez menjelaskan bahwa salah satu karateristik individu yang 

mempengaruhi OCB adalah persepsi  karyawan terhadap dukungan organisasi. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Rhoades dan Eisenberg (2002), karyawan akan 

memunculkan perilaku OCB ketika karyawan menilai perusahaan tempat 
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bekerja memberikan sebuah dukungan kepada karyawan, kondisi ini akan 

meningkatkan perasaan positif dan perilaku terhadap organisasi. Lebih lanjut 

Rhoades menjelaskan bahwa persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi 

(POS) dipengaruhi oleh bentuk-bentuk dukungan organisasi yang diberikan 

kepada karyawan. Karyawan yang menilai positif bentuk dukungan organisasi, 

akan memunculkan perilaku kerja yang positif dan memberikan kontribusi 

yang lebih kepada organisasi.  

Faktor kedua yang mempengaruhi munculnya OCB pada karyawan adalah 

karateristik organisasi, salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya 

organisasi merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam menentukan 

keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuannya. Perilaku OCB yang 

dimiliki oleh karyawan berkembang seiring dengan proses sosialisasi nilai-

nilai yang ada pada organisasi. ketika nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan 

memiliki “service value” maka OCB akan muncul pada karyawan. Hal ini 

secara tidak langsung berpengaruh kepada kinerja pelayanan (Ahmadi, 2010).  

Budaya organisasi dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap 

dan kinerja karyawannya, ketika budaya organisasi yang dimiliki sebuah 

perusahaan tersebut kuat. Robbins (2002) menjelaskan bahwa suatu budaya 

organisasi yang kuat memiliki pengaruh yang besar pada anggotanya. Budaya 

organisasi yang kuat akan mendorong munculnya sense of belonging  

karyawan pada organisasi, sehingga berdampak pada kinerja karyawan. Dalam 

upaya menjaga situasi kerja yang kondusif dan kinerja karyawan yang ada di 

dalamnya, perusahaan diharapkan memiliki budaya organisasi yang bersifat 

inovatif, kompetitif dan peka terhadap kondisi eksternal sehingga akan 
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memiliki pengaruh kuat terhadap kinerja karyawan. Selain menjadi pedoman 

bagi karyawan dalam berperilaku dan melakukan pekerjaannya, budaya 

organisasi memiliki makna penting bagi kelangsungan perusahaan. Budaya 

organisasi merupakan identitas bagi perusahaan dan menjadi ciri yang 

membedakan antara perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Budaya 

organisasi sebagai Social Glue bagi anggota organisasi, ketika nilai-nilai 

dalam perusahaan di pahami secara tepat oleh semua karyawan perusahaan, 

maka keberlangsungan perusahaan akan tetap terjaga.  

PT TELKOM melakukan sebuah proses transformasi yang berkelanjutan 

untuk dapat bertahan dalam persaingan bisnis telekomunikasi. Transformasi 

budaya merupakan salah satu proses yang telah dilakukan TELKOM. Pada 

tahun 2009, PT TELKOM melakukan transformasi budaya dan bisnis. 

Transformasi budaya PT TELKOM memiliki tujuan untuk membangun spirit 

baru, komitmen baru dan citra baru TELKOM demi kenyamanan dan 

kepuasan konsumen. Dengan adanya transformasi budaya, TELKOM ingin 

memberikan ruang yang luas kepada karyawan untuk dapat berkolaborasi dan 

berinovasi dalam upaya peningkatan kinerja karyawan terutama dalam 

pelayanan terhadap konsumen. Transformasi budaya di TELKOM juga ingin 

mengedepankan nilai-nilai pelayanan kepada konsumen, sehingga dengan 

adanya nilai-nilai baru tersebut karyawan diharapkan mampu memahami apa 

yang menjadi kebutuhan konsumen dan karyawan dapat memberikan 

pelayanan yang berkualitas.  

Kinerja pelayanan dikatakan berhasil jika konsumen merasa puas terhadap 

pelayanan yang diberikan perusahaan. Kepuasan konsumen menjadi faktor 
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penting, karena kepuasan konsumen menjadi salah satu basis bagi 

kelangsungan hidup dan perkembangan bisnis perusahaan. Keluhan atau 

komplain dari konsumen merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerja 

pelayanan. Ketika jumlah komplain yang diterima sebuah perusahaan cukup 

tinggi, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan belum optimal.  

PT TELKOM sebagai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi juga tidak 

lepas dari komplain dari konsumen. Untuk mengatasi komplain dari konsumen 

dan membantu menyelesaikan apa yang menjadi keluhan konsumen, PT 

TELKOM telah menyediakan sarana untuk menampung segala keluhan 

konsumen melalui layanan e-service, datang langsung ke kantor TELKOM 

dan pada saluran layanan 147. Dengan tersedianya sarana atau media untuk 

menerima komplain dari konsumen, PT TELKOM berharap dapat melayani 

konsumen dengan baik. Berdasarkan data Komplain konsumen PT TELKOM 

kandatel Jember pada tahun 2010 – 2011, rata-rata jumlah komplain 

konsumen yang masuk dalam setiap bulan kurang lebih 100 komplain.  

Layanan e-service yang dimiliki oleh TELKOM merupakan salah satu 

bentuk layanan yang betujuan memudahkan konsumen untuk menyampaikan 

komplain dan segera dapat  di respon oleh perusahaan. Berdasarkan data 

komplain yang ada, komplain konsumen tertinggi yang diterima oleh PT 

TELKOM area Jember pada layanan penagihan (Billing), komplain pada 

layanan billing  ini terjadi karena konsumen sering kali mengalami ketidak 

sesuaian antara banyak pemakaian telepon rumah dengan jumlah penagihan 

yang mereka terima. Bentuk-bentuk komplain lainnya adalah lambatnya 

respon dari perusahaan pada laporan konsumen terhadap gangguan saluran 
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speedy maupun telepon rumah, sehingga konsumen harus melapor berulang 

kali untuk mendapatkan pelayanan perbaikan. Dari kasus dan jumlah 

komplain yang ada memperlihatkan bahwa kinerja pelayanan karyawan 

TELKOM masih belum optimal.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, nampak masih ada gap antara 

harapan perusahaan kepada kinerja pelayanan karyawan dengan masih 

banyaknya jumlah komplain konsumen yang ada.  Dengan kondisi tersebut maka 

munculah pertanyaan: 

1. Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 

2. Apakah ada pengaruh persepsi dukungan organisasi terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 

3. Apakah ada pengaruh budaya organisasi dan persepsi dukungan organisasi 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

4. Apakah ada pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) terhadap 

kinerja pelayanan. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  

1. Pengaruh budaya organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). 
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2. Pengaruh persepsi dukungan organisasi terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). 

3. Pengaruh budaya organisasi dan persepsi dukungan organisasi terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

4. Pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) terhadap kinerja 

pelayanan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

a. Secara teoritis 

- Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan hasil empiris pengaruh 

budaya organisasi dan persepsi dukungan organisasi terhadap kinerja 

pelayanan melalui organizational citizenship behavior (OCB) pada 

karyawan 

- Penelitian ini diharapkan memberikan tambahan pemahaman tentang 

bagaimana upaya mengembangkan organisasi atau perusahaan melalui 

pemahaman tentang budaya organisasi dan dukungan organisasi 

kepada karyawan dan perilaku OCB terhadap kinerja pelayanan 

b. Secara Praktis 

- Bagi institusi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

sumber informasi untuk pengelolaan sumber daya manusia yang 

berkaitan dengan kinerja pelayanan.  

- Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bahan kajian 

empirik terutama yang berkaitan dengan perilaku organisasi, 
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khususnya budaya organisasi, persepsi karyawan terhadap dukungan 

organisasi , organizational citizenship behavior (OCB) dan kinerja 

pelayanan. 

- Bagi praktisi SDM, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan di perusahaan 

terutama yang berkaitan dengan kinerja pelayanan. 


