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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber  daya  manusia  (SDM)  adalah  aset  utama dalam  setiap

berjalannya kegiatan instansi. Instansi harus memiliki sumber daya manusia

yang baik dan kinerjanya harus tinggi agar dapat mencapai tujuannya. Konsep

kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja karyawan (per

individu) dan kinerja organisasi.  Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang

dicapai suatu organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil

kerja yang dicapai suatu organisasi (Pasolong, 2011:175). 

Kinerja  karyawan dan kinerja  organisasi  memiliki  keterkaitan  yang

sangat erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak bisa dilepaskan dari sumber

daya yang dimiliki oleh organisasi yang digerakkan atau dijalankan pegawai

yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi

tersebut.  Keberhasilan  suatu  perubahan  baik  besar  maupun  kecil  bukan

semata-mata  ditentukan  oleh  sumber daya alam yang tersedia,  akan tetapi

banyak  ditentukan  oleh  kualitas  sumber  daya  manusia  yang  berperan

merencanakan,  melaksanakan,  dan  mengendalikan  organisasi  (Manullang,

2005:17).

Hasil wawancara pendahuluan peneliti dengan beberapa pengunjung

Jatim  Park  1,  ditemukan masih  adanya  karyawan  di  bagian  Food  and

Beverages yang menunjukkan kurangnya ketepatan dan ketelitian. Misalnya

menu  yang  dipesan  pengunjung  keliru  dengan  pesanan  orang  lain.  Untuk

bagian  Housekeeping masih  ditemukan  adanya  karyawan  yang melakukan
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pekerjaannya  kurang maksimal  serta  tatanan  meja  kursi  yang kurang rapi,

dimana  kebersihan  yang  dilakukan  kurang  dari  standar  yang  ditetapkan.

Adapun pada bagian Pool, karyawan pada bagian ini tidak selalu berada pada

posnya  untuk  menjaga  kebersihannya,  sehingga  bisa  mengganggu

kenyamanan  para  pengunjung.  Dari  Hal  ini  menunjukkan  kualitas  kerja

sebagai  salah  satu  indikator  kinerja  masih  belum  optimal.  Sebagaimana

dikemukakan  oleh  (Dessler,  2009:316)  bahwa  salah  satu  kategori yang

digunakan untuk mengukur tingkat kinerja karyawan secara individual adalah

kualitas kerja (quality), yaitu tingkat dimana hasil kinerja dari karyawan yang

dilakukan  mendekati  sempurna  dalam arti  ketepatan,  ketelitian,  dan  dapat

diterima dari suatu aktivitas.

Setiap  perusahaan  tentu  mengharapkan  kinerja  para  karyawannya

berjalan  dengan  baik.  Guna  memenuhi  harapan  tersebut  penting  untuk

memperhatikan  komunikasi  dan  koordinasi  dalam  bekerja.  Sebagaimana

dikemukakan  oleh  Feldman  dan  Arnold  dalam  Asrifah  (2015:126)  bahwa

permasalahan  kinerja  pegawai  pada  umumnya  disebabkan  kurangnya

koordinasi  kerja  antar  kelompok/departemen,  dan lemahnya sistem kontrol

organisasi.  Kurangnya komunikasi dalam bekerja biasanya disebabkan oleh

hubungan internal antar pegawai yang kurang baik,  entah itu antar sesama

bawahan maupun antara atasan dan bawahan. 

Kurangnya  komunikasi  dalam  bekerja  biasanya  disebabkan  oleh

hubungan internal antar karyawan yang kurang baik, entah itu antar sesama

bawahan  maupun  antara  atasan  dan  bawahan.  Adanya  perselisihan  atau

konflik  yang  pernah  terjadi  antar  karyawan  atau  antara  karyawan  dengan
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atasan dapat membuat hubungan yang terjalin antara mereka menjadi kurang

harmonis, baik di dalam maupun di luar kantor. Jika kondisi tersebut tidak

segera diperbaiki,  walaupun karyawan bekerja  dengan maksimal,  maka ke

depannya dikuatirkan akan menimbulkan masalah terhadap kinerja karyawan,

karena hubungan antar manusia (human relation) di perusahaan yang terjalin

kurang baik di  antara  mereka.  Human relation  merupakan hubungan yang

harmonis, tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu

demi terpadunya kepentingan bersama (Hasibuan, 2012).

Berfungsinya  bagian-bagian  dalam  organisasi  tergantung  pada

kemampuan  manusia  dalam  organisasi  yang  bersangkutan  untuk

menggerakkannya  menuju  arah  pencapaian  tujuan  yang  telah  ditetapkan.

Manusia  harus  berinteraksi  dengan  manusia  yang  lainnya  untuk

menggerakkan  fungsi  bagian-bagian  dalam  organisasi  sehingga  terbentuk

kerja sama. Perlu adanya hubungan yang baik antara unsur-unsur yang ada di

dalam organisasi tersebut untuk membentuk suatu kerja sama yang baik jelas,

terlebih pada hubungan antar manusia (human relation) baik secara informal

maupun  formal.  Hubungan  antar  manusia  yang  baik  akan  menimbulkan

saling  pengertian  dan  kenyamanan  dalam  bekerja.  Jika  pegawai  sudah

menyukai pekerjaannya dan merasa nyaman bekerja di suatu instansi, ia akan

mengerjakan tugasnya dengan baik. 

Hasil  wawancara  peneliti  dengan  beberapa  karyawan  bagian  Food

and  Beverages Jatim  Park  1  menemukan  masih  adanya  karyawan  yang

merasa kurang suka dengan perilaku atasannya, atau sesama rekan kerjanya.

Hal  ini  tentu  menimbulkan  hubungan  yang  kurang  harmonis  di  dalam
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bekerja.  Akibatnya  terjadi  miskomunikasi  antara  karyawan  dengan  atasan

atau antar karyawan. Misalnya atasan marah-marah akibat kelalaian karyawan

dan tidak mengindahkan alasan karyawan, hal ini terkadang dianggap oleh

karyawan  sebagai  tindakan  yang  otoriter.  Padahal  komunikasi  yang  baik

merupakan  salah  satu  indikator  human  relation yang  baik.  Sebagaimana

dikemukakan oleh Reece dkk (2008:16) bahwa komunikasi merupakan “hati

dan jiwa” dari  human relation.  Artinya komunikasi dalam suatu organisasi

adalah kunci yang dapat membangun organisasi yang kuat dan mendorong

kinerja yang lebih baik. 

Masih  adanya  karyawan  yang  memiliki  hubungan  yang  kurang

harmonis  dengan  atasan  atau  karyawan  lainnya  menyebabkan  karyawan

tersebut  menjadi  enggan  untuk  belajar  terkait  dengan  pekerjaannya.

Akibatnya  keterampilan  yang  dimiliki  kurang berkembang  sehingga  dapat

mengakibatkan kinerja yang dihasilkannya kurang optimal. Misalnya masih

kurang teliti atau keliru dalam menyajikan pesanan dari pengunjung.

Membina  hubungan  baik  terhadap  pegawai  sebaiknya  selalu

diusahakan  agar  tercipta  motivasi  kerja  bagi  pegawai,  sehingga  mereka

terpacu  untuk  meningkatkan  kinerja  yang  baik.  Artinya  kinerja  karyawan

dapat  dipengaruhi  oleh  human relation yang terjalin  di  dalam perusahaan.

Sebagaimana  hasil  penelitian  Asrifah  (2015)  dan  Yanti  (2016)  yang

menyatakan  bahwa  human  relation berpengaruh  positif  dan  signifikan

terhadap kinerja pada karyawan.

Selain human relation, kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh

organizational citizenship behavior (OCB). Sebagaimana dikemukakan oleh



5

Ulrich  dalam  Kelana  (2009:60)  bahwa  perilaku  dari  karyawan  yang

diharapkan  oleh  organisasi  dan  menjadi  tuntutan  organisasi  tidak  hanya

perilaku in role, tetapi juga perilaku extra role yang disebut OCB. Peran atau

tugas seorang karyawan telah digariskan secara formal pada job description.

Selanjutnya  kinerja  karyawan  tersebut  didasarkan  pada  sejauh  mana  ia

mampu melaksanakan tugas sesuai dengan job description tadi.

 Dalam  keadaan  normal,  barangkali  bila  semua  karyawan  telah

maksimal bekerja sesuai dengan job description maka kinerja organisasi akan

maksimal  pula.  Namun  dalam  kenyataan  tidak  selalu  kondisi  normal  itu

berjalan  sebagai  mana  mestinya.  Ada  saja  masalah  yang  terjadi  seperti

karyawan  berhalangan  karena  sebab-sebab  tertentu.  Bila  terjadi  gangguan

pada  kinerja  seseorang karyawan di  dalam sebuah  team work,  maka  agar

sistem pekerjaan  secara  keseluruhan  tidak  terganggu  diperlukan  kesediaan

karyawan  lainnya  untuk  berperan  ektra  mengambil  alih  pekerjaan  demi

terselesaikannya  tugas-tugas  secara  keseluruhan.  Peran  ektra  ini  berada  di

luar job description-nya. Kontribusi seorang karyawan yang di luar deskripsi

kerjanya inilah yang disebut organizational citizenship behavior (OCB). 

Hasil pengamatan peneliti di bagian Food and Beverages Jatim Park 1

menemukan bahwa masih jarang karyawan yang menunjukkan perilaku OCB.

Hal  ini  terlihat  ketika  karyawan  tidak  ada  pesanan  maka  karyawan  sibuk

bermain  handphone,  padahal  di  waktu  luang  karyawan  dapat  berbincang-

bincang secara akrab dengan para pengunjung meski hal tersebut bukanlah

bagian dari pekerjaannya. Hal ini mengindikasikan masih belum optimalnya

perilaku OCB karyawan.
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Masih adanya karyawan yang jarang melakukan perilaku OCB seperti

sibuk bermain handphone ketika tidak ada pesanan, maka karyawan tersebut

telah membuang-buang waktunya untuk belajar atau melatih keterampilannya

dalam bekerja  saat  waktu senggang. Akibatnya  keterampilan yang dimiliki

oleh  karyawan  tersebut  kurang  berkembang sehingga  kinerja  yang

dihasilkannya kurang optimal. Misalnya masih kurang teliti atau keliru dalam

menyajikan pesanan dari pengunjung.

Menurut  Robbins  (2008:31)  bahwa  OCB  adalah  perilaku  yang

dilakukan  oleh  seorang  karyawan  yang  melebihi  kewajiban  kerja  formal,

namun berdampak baik karena mendukung efektivitas organisasi. Organisasi

akan  dapat  menghasilkan  kinerja  dengan  baik  bilamana  terdapat  suatu

kelaziman  dimana karyawan tidak  hanya melakukan  tugas  pokoknya saja,

namun juga  mau  melakukan tugas-tugas  ekstra  seperti  mau bekerja  sama,

tolong menolong, memberikan saran sesama karyawan, berpartisipasi  aktif,

memberikan  pelayanan  ektra  dan  mau  menggunakan  waktu  kerja  secara

efektif. 

Organisasi yang memiliki OCB yang baik akan memiliki kinerja yang

baik pula (Robbins dan Judge, 2008). Kinerja juga dapat dipengaruhi oleh

perilaku OCB yang ada dalam diri karyawan. Sebagaimana hasil penelitian

Yanti  (2016)  serta  Putri  dan Utami  (2017) yang menyatakan  bahwa OCB

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Organisasi atau

perusahaan yang menjadi  lokasi  penelitian  ini  adalah  Jawa Timur  Park  1.

Perusahaan  ini  merupakan  salah  satu  taman  wisata  rekreasi andalan  Kota

Batu yang sukses menggaet para wisatawan kota maupun luar kota. 
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Jawa  Timur Park 1 berkonsep wahana  rekreasi  yang  dipadukan

dengan edukasi,  sehingga  anak  anak  bisa  bermain  dan  sekaligus  belajar.

Jatim Park 1 terdapat arena bermain yang luas, di dalamnya terdapat total 53

wahana  permainan  yang  dapat  dinikmati  pengunjung.  Selain  itu,  juga

didukung fasilitas umum seperti restoran, kafe, toilet, mushola hingga tempat

parkir yang cukup luas. 

Jawa  Timur Park  1  adalah  laboratorium  interaktif  raksasa  untuk

mempelajari  dunia  sekitarnya,  tanpa  ensiklopedia  dan  hafalan. Peristiwa

sejarah, kekayaan geografi Nusantara yang membuka wawasan pengunjung di

sini diimbangi dengan beragam atraksi seru pengguncang nyali, seperti roller

coaster atau  sekedar  berdiri  di  bawah  ember  air  raksasa.  Sejarah,  fisika,

biologi, sosiologi, dan matematika. 

Berdasarkan uraian di atas maka  human relation dan  organizational

citizen behavior dapat menjadi prediktor kinerja karyawan. Peneliti tertarik

untuk menganalisis pengaruh  human relation dan  organizational citizenship

behavior terhadap kinerja pada karyawan Jatim Park 1 Batu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana  human  relation, organizational  citizenship  behavior,  dan

kinerja pada karyawan Jatim Park 1 Batu?

2. Apakah  human  relation dan  organizational  citizenship  behavior

berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan Jatim Park 1 Batu?
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3. Variabel  mana diantara  human relation dan  organizational  citizenship

behavior yang lebih kuat berpengaruh terhadap kinerja pada karyawan

Jatim Park 1 Batu?

C. Batasan Masalah

Perrmasalahan penelitian  ini  dibatasi  pada  karyawan  yang  diteliti,

yaitu pada  bagian Front Offitce (Food & Bevarage,  Housekeeping,  Pool),

dengan minimal lama kerja 1 tahun.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada  perumusan  masalah  di  atas,  maka  tujuan

dilakukannya penelitian ini adalah: 
a. Untuk  mendeskripsikan  human  relation,  organizational  citizenship

behavior, dan kinerja pada karyawan Jatim Park 1 Batu.
b. Untuk  menguji  dan  menganalisis  pengaruh human  relation dan

organizational  citizenship  behavior terhadap kinerja  pada karyawan

Jatim Park 1 Batu.
c. Untuk menentukan variabel yang paling berpengaruh terhadap kinerja

pada karyawan Jatim Park 1 Batu.
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2. Manfaat Penelitian
a. Bagi Perusahaan

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi

informasi dan masukan dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan

melalui human relation dan organizational citizenship behavior.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil peneliltian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan landasan

empiris  dalam  melakukan  penelitian-penelitian  berikutnya  dengan

topik yang sama.




