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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian yang semakin 

berkembang dan kompetesi antara perusahaan yang semakin ketat, serta 

menghadapi pasar bebas dengan sistem kapitalis, maka perlu adanya penataan 

struktur manajemen yang baik. Dalam hal ini, sumber daya manusia merupakan 

faktor penting dalam mencapai keberhasilan suatu tujuan perusahaan. Dengan 

kemajuan dan tuntutan ekonomi sekarang ini, diperlukan sumber daya manusia 

yang berkualitas. Pengelolaan sumber daya manusia dalam perusahaan sangat 

penting, agar perusahaan tersebut tetap bisa bersaing. 

Perkembangan zaman saat ini, peralatan kerja semakin canggih dan 

modern, sehingga menunjang pekerjaan yang lebih baik dan efisien. Dengan 

keadaan seperti ini di butuhkan kemampuan yang lebih dari setiap karyawan 

untuk melakukan kerja sama daripada kerja individu. Sumber daya manusia 

sendiri semakin ketat dalam rangka bersaing sesama karyawan untuk mencapai 

kinerja yang lebih baik, sehingga sangat di butuhkan keahlian khusus atau skil 

untuk seseorang yang akan memasuki dunia kerja. 

Sumberdaya manusia merupakan sebuah inti aset yang penting serta 

sebagai alat penggerak utama dari operasional sumber daya lainnya supaya dapat 

bekerja dengan baik dalam sebuah perusahaan. Sumberdaya manusia merupakan 

kelompok individu-individu yang mempunyai perbedaan-perbedaan dalam hal 



2 
 

penyidikan, kemampuan, pengalaman, sikap, karakter, tujuan, motivasi dan lain-

lain yang tidak selalu sama antara individu yang satu dengan yang lainnya, dalam 

memberdayakan dan mengembangkan sumberdaya manusia agar memiliki 

kinerja yang tinggi. 

Menurut pendapat Tohardi (2002), yang menyebutkan bahwa apabila 

menggunakan strategi bersaing lewat sumber daya manusia, maka akan 

diperoleh keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif, karena kedua 

keunggulan ini akan sulit ditiru oleh pesaing. Keunggulan kompetitif yaitu 

keunggulan yang dimiliki oleh organisasi digunakan untuk berkompetisi dengan 

organisasi lainnya. Keunggulan komparatif yaitu keunggulan yang dimiliki oleh 

organisasi untuk dapat membandingkan dengan organisasi lainnya.  

Menurut Mangkunegara (2008), penilaian kinerja adalah suatu proses yang 

digunakan pimpinan untuk menentukan apakah seorang karyawan melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawabnya dengan tujuan untuk 

memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja 

dari SDM organisasi. Sedangkan dimensi dari kinerja meliputi: efisiensi waktu 

(waktu penyelesaian tugas dan sikap terhadap waktu luang, produktifitas 

(mampu menyelesaikan target dan mampu menumbuhkan ide), kualitas hasil 

(meningkatkan kualitas hasil pekerjaan, tidak banyak melakukan kesalahan, dan 

tidak melakukan kecurangan), dan perilaku (tanggung jawab dan menghargai 

kritik).  

Kinerja karyawan didalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh berbagai 

faktor seperti yang dikemukakan oleh Kuswandi (2004: 27) antara lain kepuasan 



3 
 

karyawan, kemampuan karyawan, motivasi, lingkungan kerja, serta 

kepemimpinan. Semua faktor tersebut pasti berpengaruh, hanya saja ada yang 

dominan dan ada yang tidak dominan. Seorang pemimpin harus menerapkan 

gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin 

akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya 

(Waridin dan Bambang Guritno, 2005).  

Menurut Tjiptono (2006: 161) gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang 

digunakan pemimpin dalam berinteraksi dengan bawahannya. Dalam dunia 

kerja yang dinamis seperti saat ini, dimana tugas makin sering dikerjakan dalam 

tim, fleksibilitas sangatlah penting. Organisasi menginginkan karyawan yang 

bersedia melakukan tugas yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaan 

mereka. Menurut robbins dan Judge (2008), fakta menunjukkan bahwa 

organisasi yang mempunyai karyawan yang memiliki OCB yang baik, akan 

memiliki kinerja yang lebih baik dari organisasi lain (robbins dan Judge 2008) 

Menurut Mangkunegara (2008) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang di capai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai 

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja karyawan sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan organisasi, karena kinerja suatu organisasi 

berasal dari kinerja karyawannya. Sikap yang baik, persepsi, kepribadian yang 

baik mendorong terbentuknya kinerja yang baik pada diri seorang karyawan, 

sehingga mempengaruhi kinerja organisasi. Dimana hal-hal tersebut berkaitan 

dengan organizational citizenship behavior (OCB) 
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Penelitian yang dilakukan oleh Jahangir et al. (2004) menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja, komitmen organisasional, dan gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap OCB karyawan. Organizational citizenship behavior menurut 

Spitzmuller.et.all (2008) adalah suatu perilaku individu yang tidak diatur oleh 

organisasi, dan yang tidak diperhitungkan sistem reward secara formal, namun 

perilaku ini akan mendorong efektifitas dan efisiensi fungsi organisasi secara 

keseluruhan. Dengan adanya OCB, seorang karyawan mampu mengendalikan 

diri untuk mempertahankan konsistensi pekerjaannya terhadap organisasi, dan 

itu melebihi yang telah diharapkan oleh organisasinya. Hal tersebut sangat 

mempengaruhi bagaimana seorang pemimpin dalam mengevaluasi kinerja 

karyawannya. 

Perusahaan yang akan dijadikan obyek penelitian adalah Virdes Batik 

Collection merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri batik yang 

beralamatkan di Jl. Doktren Baitussalam, Kecamatan Cluring, Desa Tampo, 

Kabupaten Banyuwangi. Produk yang di hasilkan pada perusahan ini antara lain: 

batik tulis dan batik stamp. Perusahaan memiliki  jumlah total 40 karyawan yang 

aktif bekerja, yang terbagi dalam beberapa devisi: pemotong 3 karyawan, batik 

stamp 3 karyawan, batik tulis 20 karyawan, pencucian 11 karyawan, dan 

packaging 3 karyawan. Pada perusahaan Virdes Batik Collection ini, penilaian 

kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan penjualan, karena 

perusahaan Virdes Batik Collection sudah terpercaya mengenai kualitas, maka 

kualitas menjadi faktor utama yang dicapai  dalam setiap kinerja karyawan untuk 
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menghasilkan kinerja yang baik. Dan dimana kinerja karyawan  di dalam 

perusahaan ini sudah mendekati sempurna, dalam artian sudah memenuhi tujuan 

yang diharapkan. Dalam fenomena ini kuantitas kinerja karyawan belum bisa 

memenuhi target, misalkan saja dalam 1 bulan di target perusahaan bisa 

menyelesaikan baju batik 200 potong kain batik, namun yang terealisasi hanya 

mencapai 170 potong kain batik. 

Fenomena kinerja karyawan pemotong kain di tunjukkan oleh 2 karyawan 

sering mengulang pekerjaan untuk mencapai kerapian, dan sering 

menyelesaikan dengan jumlah kurang dari 80 meter per hari. Ketepatan waktu 

ditunjukkan belum mampu menyelesaikan 10 potong kain dalam waktu 1 jam. 

Kinerja pada batik tulis ditunjukkan dengan 8 karyawan belum mampu 

menyelesaikan 2 potong kain batik per minggu, dan 2 hari melukis sampai 4 hari 

mencanting. 

Ketepatan waktu karyawan dalam menyelesaian pekerjaan belum mampu 

memenuhi estimasi waktu yang telah di tetapkan oleh perusahaan, sehingga 

mengganggu waktu yang tersedia untuk aktifitas lain. Dalam 1 minggu  telah 

ditargetkan menyelesaikan batik gajah oling 200 meter, akan tetapi batik gajah 

oling terealisasi dalam waktu 12 hari. Hal ini yang mengurangi waktu untuk 

menyelesaikan orderan lain pada waktu berikutnya. 

Setiap karyawan batik stamp belum mampu menyelesaikan 16 potong per 

hari dan 3 potong kain dalam 1 jam. Devisi  pencucian ditunjukkan oleh 5 

karyawan belum mampu menyelesaikan 16 potong kain perhari, dan pada devisi 

packaging 2 karyawan belum mampu mengerjakan 32 potong kain untuk di 
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kemas. Ditunjukkan  dengan adanya keterlambatan waktu dalam menyelesaikan 

orderan dengan waktu yang telah di tentukan oleh perusahaan. Hal ini 

merupakan hasil kinerja yang kurang  memuaskan dalam mewujudkan sebuah 

tujuan dari perusahaan.  

Kinerja karyawan dapat dipengaruhi dengan tinggi rendahnya gaya 

kepemimpinan yang kurang bisa diterima oleh karyawan. Sebagai contoh dalam 

fenomena ini karyawan pencucian belum merasakan pemimpin yang 

menunjukan pengarahan teknis kerja dan penetapan batas waktu. Karyawan 

pemotong dan packaging belum merasakan pemimpin yang menunjukkan 

pemberian perhatian khusus dan pemberian timbal balik berupa bonus kepada 

seluruh karyawan. 

Gaya kepemimpian yang diberikan oleh perusahaan Virdes Batik 

Collection kepada karyawan kurang bisa diterima. Karena pemimpin selalu 

memberikan penekanan dalam menyelesaikan tugas, sehingga karyawan merasa 

kurang leluasa dalam proses kerja berlangsung. Sementara itu pemimpin 

menganggap posisi karyawan sebagai buruh, sehingga hubungan antara atasan 

dan bawahan kurang harmonis. Hal ini di tunjukkan dengan karyawan, tanpa 

sepengetahuan pemimpin untuk mencari keuntungan pribadi  dalam menerima 

jasa recolour dengan memanfaatkan bahan yang ada pada perusahaan. 

Peran pemimpin dalam penetapan tujuan untuk mengelola karyawan 

dengan baik dalam meningkatkan kinerja, belum mampu diterima karyawan, 

karena belum selaras dengan tujuan karyawan. Akan tetapi perilaku OCB 

karyawan ditunjukkan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 
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tanggal 10 April 2016 dengan salah satu karyawan perusahaaan, menurut 

penuturannya kepada penulis, jika ada event-event pameran di tingkat 

kabupaten, 11 karyawan dari devisi batik tulis bersedia di panggil bekerja untuk 

menyelesaikan pekerjaannya secara bersama-sama dalam event tersebut. 

Perilaku yang dilakukan dalam organizational citizenship behavior (OCB) 

meliputi: mempelajari tugas-tugas baru, sukarelawan yang melakukan sesuatu 

bagi keuntungan kelompok, dan lebih memiliki orientasi terhadap karyawan 

baru. Sesuai menurut Organ, Podsakoff, & MacKenzie (2006) dalam penelitian 

ini pengukuran OCB dapat diukur dari beberapa dimensi indikator sebagai 

berikut: Altruism, Civic virtue, Conscientiousness, Courtesy, Sportsmanship. 

Altruism, merupakan perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya 

yang mengalami kesulitan. Contoh dalam fenomena yang terjadi dalam 

penelitian ini 6 karyawan bagian pencucian batik dengan sukarelawan 

membantu menyelesaikan pekerjaan di bidang pemotongan dan packaging. Dan 

perilaku karyawan seperti ini juga dilakukan oleh 2 karyawan bagian batik stamp 

pada karyawan pemotongan. Civic virtue, merupakan perilaku yang 

mengindikasikan tanggung jawab pada kehidupan organisasi.  

Conscientiousness, merupakan perilaku yang di tunjukkan dengan 

berusaha melebihi dari yang diharapkan perusahaan. Dalam perusahaan ini 

dicontohkan dengan perilaku karyawan yang mentaati peraturan perusahaan 

misalkan 1 karyawan bagian pemotong kain menyelesaikan pekerjaannya lebih 

cepat dari waktu yang telah di tentukan. Maka karyawan tersebut dengan 

kesadaran tinggi menyelesaikan pekerjaan pada packaging. 
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Courtesy, merupakan perilaku dalam menjaga hubungan baik dengan 

rekan kerja agar terhindar dari masalah antar karyawan. Dalam fenomena ini 

dicontohkan dengan kesadaran tinggi yang ditunjukkan oleh karyawan untuk 

saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan, terlebih pada saat mengisi 

kekosongan karyawan yang tidak masuk pada jam kerja. Misalkan jika ada 

karyawan yang tidak masuk karena sakit, maka karyawan yang lain tidak merasa 

terbebani dengan kapasitas pekerjaan yang lebih.  

Dalam fenomena ini, karyawan saling bantu membantu dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaannya dengan bidang pekerjaan yang berbeda. 

Sehingga semua karyawan mempunyai nilai daya guna untuk menciptakan 

kinerja yang diinginkan perusahaan. Di buktikan dengan 11 karyawan bagian 

pencuci kain sangat kompak dalam menyelesaikan pekerjaannya secara 

bersama-sama. 

Sportsmanship, merupakan perilaku yang memberikan toleransi terhadap 

keadaan yang kurang ideal dalam organisasi. Dalam perusahaan ini di contohkan 

dengan perilaku karyawan yang selalu menjaga nama baik perusahaannya, 

meskipun karyawan tersebut merasa kurang nyaman dengan kondisi perusahaan 

saat ini. Misalkan saat ini perusahaan mengalami keterbatasan modal usaha, 

otomatis karyawan terancam masalah pemberian gaji. Akan tetapi dengan 

kondisi seperti itu karyawan tetap menyelesaikan pekerjaan dengan baik. 

Mengungkap di dalam kegiatan perusahaan, aplikasi organizational 

citizenship behavior (OCB) telah diwujudkan dalam berbagai bentuk perilaku. 

Misalkan antara lain keterlibatan karyawan dalam pelaksanaan kegiatan yang 
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diselenggarakan pihak perusahaan, walaupun karyawan tidak wajib terlibat kerja 

dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Apabila keryawan dapat tetap bertahan 

dalam organisasi tanpa mempertimbangkan untung rugi, ia dapat diharapkan 

untuk membantu rekan kerja maupun atasan, serta peduli terhadap kelangsungan 

hidu perusahaan. 

Berdasarakan penjelasan di atas, gaya kepemimpinan yang ada pada 

perusahaan ini kurang bisa diterima oleh karyawan. Dengan adanya kinerja yang 

belum sesuai dengan harapan perusahaan, misalkan dengan kuantitas yang 

belum terealisasi sepenuhnya, ketepatan waktu yang belum tercapai sesuai 

target, maka menjadi tugas bagi pemimipin perusahaan untuk mencari solusi 

permasalahan tersebut. Gaya kepemimpinan yang baik memberikan dampak 

positif bagi perusahaan, karena kebutuhan motivasi seorang karyawan 

tergantung pada kebijakan seorang pemimpin. 

Berdasarkan hasil pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk menjadikan 

karyawan perusahaan Virdes Batik Collection sebagai subjek penelitian ini, dan 

menguji seberapa besar pengaruh gaya kepeminpinan dan organizational 

citizenship behavior terhadap kinerja. Oleh sebab itu penulis melakukan 

penelitian dengan mengambil judul “ Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan 

Organizational Citizenship Behavior terhadap Kinerja Karyawan pada 

perusahaan Virdes Batik Collection”. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat 

pernyataan yang ingin dicari jawabannya dalam suatu penelitian. Berdasarkan 

uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah-masalah berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang terdiri dari orientasi tugas dan orientasi 

hubungan pada perusahaan Virdes Batik Collection? 

2. Bagaimana OCB yang ada pada perusahaan Virdes Batik Collection? 

3. Bagaimana kinerja karyawan perusahaan Virdes Batik Collection? 

4. Apakah gaya kepemimpinan dan OCB berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan perusahaan Virdes Batik Collection? 

5. Variabel manakah dintara gaya kepemimpinan dan OCB yang mempunyai 

pengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan perusahaan Virdes Batik 

Collection? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan dari rumusan masalah yang 

telah dibuat yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang terdiri dari orientasi tugas 

dan orientasi hubungan, OCB dan kinerja pada perusahaan Virdes Batik 

Collection. 

2. Untuk menganalisis apakah gaya kepemimpinan dan OCB berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan perusahaan Virdes Batik Collection. 

3. Untuk menguji dan menganalisis yang mempunyai pengaruh lebih kuat 

terhadap kinerja karyawan perusahaan Virdes Batik Collection. 
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D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka perlu 

menggunakan batasan masalah untuk membatasi seberapa luas jangkauan 

penelitian yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti menjadi lebih fokus 

dan jelas. Dan objek yang digunakan hanya pada karyawan tetap perusahaan 

Virdes Batik Collection yang mempunyai masa kerja minimal 2 tahun. Kajian 

dari Ohio, teori gaya kepemimpinan dibatasi dengan berorientasi produksi 

(tugas) dan berorientasi karyawan (hubungan). 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan sikap 

kewargaorganisasian yang berkaitan dengan kinerja kontekstual dan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap efektivitas organisasi secara keseluruhan. Dimensi 

yang digunakan dalam pengukuran variabel OCB adalah altruism, civic virtue, 

conscientiousness, courtesy dan sportsmanship. Kinerja adalah kesediaan 

seseorang atau kelompok untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya 

sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. 

Dimensi yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu kualitas, kuantitas, dan 

ketepatan waktu.  

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dalam bidang pengelolaan Sumber Daya Manusia, dalam rangka 
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mencapai tujuan perusahaan dengan cara meningkatkan kerja karyawan 

perusahaan Virdes Batik Collection. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai rujukan dan memberikan informasi bagi peneliti selanjutnya 

yang akan meneliti permasalahan yang sama, yaitu terkait dengan gaya 

kepemimpinan dan OCB serta kinerja karyawan. 


