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BAB I 

 PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang  

Memasuki era globalisasi saat ini kompetisi antar perusahaan semakin ketat, 

karena perusahaan tidak hanya dihadapkan pada persaingan dalam negeri, tetapi 

juga luar negeri. Menghadapi situasi dan kondisi tersebut, perusahaan harus 

menentukan strategi dan kebijakan manajemennya, khususnya dalam bidang 

sumberdaya manusia. Pengelolaan SDM saat ini merupakan suatu keharusan dan 

bukan lagi menjadi sebuah pilihan apabila perusahaan ingin berkembang. SDM 

merupakan hal yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena keefektifan 

dan keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada kualitas dan kinerja 

sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Sehingga perilaku 

Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bekerja harus menjadi fokus utama 

manajer dalam meningkatkan efektifitas perusahaan. 

Efektifitas suatu perusahaan dapat tercermin dari interaksi kerja pada suatu 

tingkat individu, kelompok, dan sistem-sistem organisasi yang menghasilkan 

karyawan dengan tingkat absensi rendah, perputaran karyawan yang rendah, 

minimya penyimpangan perilaku karyawan dalam organisasi, tercapainnya 

kepuasan kerja, memiliki komitmen organisasi dan juga Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) menurut Robbins & Judge  (2008:6).  

Menurut Organ dalam Wirawan (2013:722) OCB merupakan perilaku 

sukarela individu di luar deskripsi pekerjaan yang tidak diatur secara langsung 

atau eksplisit oleh sistem penghargaan formal, dan secara agregat dapat 
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meningkatkan fungsi efektivitas dalam sebuah organisasi. OCB merupakan 

perilaku positif ditimbulkan oleh karyawan yang melampaui peran, tugas dan 

deskripsi pekerjaan yang telah disyaratkan oleh perusahaan. Karyawan dengan 

OCB akan menunjukkan perilaku dengan sukarela dan spontan serta tidak 

berharap mendapatkan imbalan atau penghargaan dari perusahaan atas perilaku 

positif yang mereka lakukan. Karyawan yang menunjukkan perilaku-perilaku 

OCB secara agregat akan meningkatkan efektifitas dari perusahaan. Perilaku 

yang dapat meningkatkan efektivitas sangatlah diperlukan bagi organisasi dalam 

mencapai tujuannya.  

Karyawan yang menampilkan perilaku OCB disebut sebagai karyawan yang 

baik (good citizen). Contoh perilaku yang termasuk kelompok OCB adalah 

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 tempat kerja 

(Robbins, 2001). 

Organizational Citizenship Behavior dapat timbul dari berbagai faktor 

dalam organisasi, diantaranya karena adanya kepuasan kerja dari karyawan dan 

komitmen organisasi (Wirawan, 2013:723). Kepuasan kerja adalah sebagai 

tanggapan emosional seseorang terhadap aspek-aspek di dalam atau pada 

keseluruhan pekerjaannya (Wirawan, 2013:698). Keadaan emosional atau sikap 
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seseorang tersebut akan diperlihatkan dalam bentuk tanggungjawab, perhatian, 

serta perkembangan kinerjanya.  

Kepuasan kerja merupakan perasaan yang dimiliki oleh pekerja saat 

melakukan pekerjaan tersebut, dengan kepuasan kerja karyawan dapat 

merasakan apakah pekerjaan itu menyenangkan atau tidak saat dikerjakan. 

Kepuasan kerja menjadi salah satu faktor pendorong untuk karyawan melakukan 

perilaku OCB. Karyawan yang merasakan kepuasan kerja tentu dia akan 

melakukan pekerjaannya semaksimal mungkin dengan performa terbaiknya 

untuk organisasi. 

Sedangkan untuk mengekspresikan tindakan-tindakan yang mengarah pada 

hal-hal yang bukan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan untuk 

mewujudkan kesejahteraan orang lain maupun organisasi dibutuhkan suatu 

komitmen organisasi. Seseorang individu yang memiliki komitmen organisasi 

kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Menurut 

Luthans (2006:249), komitmen organisasi didefinisikan sebagai keinginan kuat 

untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; keinginan untuk berusaha keras 

sesuai keinginan organisasi; dan keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan 

tujuan organisasi.  

Dengan kata lain, ini merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas 

karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan dimana anggota organisasi 

mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan keberhasilan serta 

kemajuan yang berkelanjutan. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi 

biasanya akan menetap lama di dalam organisasi itu karena merasa terikat 
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dengan organisasi. Karyawan dengan komitmen organisasi yang tinggi 

cenderung lebih mudah mengembangkan perilaku OCB karena secara tidak 

sadar karyawan merasa ingin selalu menjadi bagian dari organisasi. 

Foot dan Tang dalam Wirawan (2013:728) menyatakan bahwa jika para 

pegawai dalam suatu organisasi lebih puas dengan pekerjaan akan menciptakan 

komitmen dalam organisasi itu, sehingga para anggota organisasi akan 

menunjukkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang akan 

menguntungkan organisasi dalam jangka panjang. Kepuasan kerja yang 

meningkat maka akan diikuti pula peningkatan komitmen organisasi sehingga 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) juga akan meningkat yang 

disebabkan oleh terjalinnya kerja sama dan kebersamaan yang bagus (Huda, 

Sawitri dan Suswati: 2016) 

PT. Citra Nusantara Energi adalah sebuah perusahaan trading CNG yang 

menyediakan dan mensuplay gas alam melalui jaringan pipa. Perusahaan 

beroprasi memenuhi kebutuhan konsumen yang membutuhkan gas alam dan 

juga mengkonversi transportasi. Seperti pada hotel, pabrik, café, restoran, dan 

transportasi pemerintah maupun umum, yang berada di sekitar kota surabaya dan 

malang dalam mengembangkan dan menjalankan aktifitas perusahaannya juga 

tidak lepas dari persaingan.  

Kegiatan usaha dalam perusahaan ini setiap karyawan dalam pengelolaan 

untuk menyediakan dan mensuplay gas alam melalui jaringan pipa harus dapat 

dijalankan dengan baik dan tepat waktu, dengan tujuan agar kelangsungan 

produksi dan pendistribusian gas itu dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena 
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itu perusahaan ini membutuhkan karyawan yang dapat bekerja dengan baik dan 

maksimal, sehingga dibutuhkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi yang 

tinggi agar dapat tercipta prilaku OCB pada karyawan dalam perusahaan. 

Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari perusahaan, terdapat 

fenomena salah satu dimensi organizational citizenship behavior, dimana tidak 

tepat waktu dalam hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang berbanding 

terbalik dengan salah satu dimensi organizational citizenship behavior, 

Conscientiousness. Hal ini ditunjukan dalam data keterlambatan dan pulang 

cepat karyawan PT. Citra Nusantara Energi periode Januari – Juli 2018, dapat 

dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini. 

Tabel 1.1 Keterlambatan dan Pulang cepat Karyawan PT. Citra 

Nusantara Energi Pada periode Januari – Juli 2018 

No. Bulan Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Terlambat 

(%) Pulang 

Sebelum 

Waktunya 

(%) 

1 Januari 50 31 62% 7 14% 

2 Februari 50 35 70% 2 4% 

3 Maret 50 21 42% 5 10% 

4 April 50 39 78% 9 18% 

5 Mei 50 38 76% 8 16% 

6 Juni 50 36 72% 14 28% 

7 Juli 50 37 74% 8 16% 

Rata-rata 67%  15% 

Sumber: Section Head HRD PT. Citra Nusantara Energi 

Data tersebut menunjukan tingkat keterlambatan karyawan pada PT. Citra 

Nusantara Energi selama periode Januari-Juli 2018 dengan tingkat rata-rata 

mencapai 67%, setiap bulannya rata-rata mengalami fluktuasi namun cenderung 

naik yang disebabkan berangkat melebihi jam 08.00 WIB. Sedangkan pulang 

sebelum jam 17.00 WIB dengan tingkat rata-rata 15%, setiap bulannya 

mengalami fluktuasi namun cenderung mengalami kenaikan.  
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Dalam proses kerja di PT. Citra Nusantara Energi terdapat pengawasan 

menggunakan GPS untuk pengawasan karyawan di devisi transportasi untuk 

pengiriman gas. Sampai saat ini penggunaan pengawasan GPS, terdapat 

beberapa karyawan yang keberatan dan terganggu karena merasa diawasi terus 

menerus atas segala kegiatan yang mereka lakukan selama pengiriman. Tetapi 

ada juga karyawan yang merasa terbiasa dengan adanya GPS. Pengawasan ini 

dilakukan agar terlihat siapa karyawan yang malas dan yang betul-betul rajin 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Kondisi yang lain yaitu karyawan pada perusahaan ini yang memiliki 

pengalaman sering dibajak oleh perusahaan lain dan juga karyawan yang masih 

bekerja kurang dari satu tahun atau berstatus karyawan kontrak sering 

meninggalkan perusahaan, khususnya dibagian HRD. Ketika karywan tidak 

merasa mengalami kerugian jika meninggalkan perusahaan (Continuance 

Commitment) maka akan dengan mudah resain dari perusahaan untuk mengejar 

karirnya. Jika hal ini terjadi perusahaan akan mengalami kerugian, karena 

dengan kehilangan karyawan artinya diperlukan karyawan baru, perusahaan 

harus mengeluarkan biaya untuk pengrekrutan sampai akhirnya mendapat 

karyawan yang sesuai dengan kebutuhan.  

Selama lowongan maka ada karyawan lain yang harus menback-up dan bisa 

mengakibatkan tugas menumpuk dan terbengkalai, dalam hal ini dibutuhkan 

karyawan yang memiliki Organiztional Citizenship Behavior (OCB) agar 

mampu mengerjakan pekerjaan itu tanpa paksaan (altruism) dan menerima 

kondisi yang kurang ideal tersebut (sportsmanship), sehingga dapat mencegah 
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terjadinya masalah yang berkaitan dengan hubungan pekerjaan (Courtesy). 

Berikut jumlah karyawan PT. Citra Nusantara Energi yang keluar dan masuk 

pada tahun 2017, dapat dilihat pada tabel 1.2 di bawah ini. 

Tabel 1.2 Jumlah Karyawan Keluar dan Masuk  

PT. Citra Nusantara Energi Pada Tahun 2017 

Bulan Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Keluar 

Karyawan 

Masuk 

Januari 55 - - 

Februari 55 1 1 

Maret 54 1 - 

April 54 - - 

Mei 55 2 3 

Juni 55 - - 

Juli 55 - - 

Agustus 52 3 - 

September 52 - - 

Oktober 50 2 - 

November 52 1 3 

Desember 50 2 - 

Jumlah  12 7 

Sumber: Section Head HRD PT. Citra Nusantara Energi 

Data tersebut menujukan selama satu tahun jumlah karyawan yang keluar 

lebih tinggi dibandingkan karyawan yang masuk. Dari fenomena di atas dapat 

disimpulkan bahwa perlunya perusahaan berfokus pada kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi yaitu memberikan kepuasan kepada karyawan dalam 

melakukan pekerjaan, membuat karyawan merasa rugi jika meninggalkan 

perusahaan, disiplin dalam bekerja dan tidak membuang-buang waktu sehingga 

dapat memberikan kontribusi yang maksimal kepada perusahaan atau perilaku 

OCB.  

Selain itu research gap juga ditemukan pada penelitian-penelitian 

terdahulu, pada variabel kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, 

penelitian yang dilakukan oleh Huda, Suswati and Sawitri (2016), Dewi dan 
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Suwandana (2016), Widayanto, Lau dan Kartika (2014), Parbowo dan Indi 

(2014) dan Vania dan Purba (2014) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Sedangkan 

belum ditemukan penelitian yang menyatakan adanya tidak pengaruh secara 

signifikan pada Kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. 

Variabel kepuasan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) pada penelitian William dan Setiawan (2013), Soegandhi (2013), 

Prabowo dan Indi (2014), Huda, Suswati and Sawitri (2016) dan Dewi dan 

Suwandana (2016) menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Namun 

demikian hasil penelitian Siregar dan Prastio (2015), Otomo (2013) dan Vania 

dan Purba (2014) menyatakan sebaliknya, bahwa kepuasan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB).  

Variabel komitmen organisasi terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) pada penelitian yang dilakukan oleh Widayanto, Lau dan 

Kartika (2014), Dewi dan Suwandana (2016), Huda, Suswati and Sawitri (2016), 

dan Wiliam dan Setiawan (2013), menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). Sedangkan penelitian Siregar dan Prasetio (2015), dan 

Darmawati, Hidayati dan Herlina (2013) menujukkan hasil yang berlawanan 

yaitu secara parsial komitmen organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). 
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Variabel kepuasan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening dalam Huda, 

Suswati and Sawitri (2016), Prabowo dan Indi (2014) dan Vania dan Purba 

(2014) memperoleh hasil bahwa kepuasan kerja terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dengan komitmen organisasi sebagai variabel 

intervening berpengaruh signifikan. Tetapi, penelitian Widayanto, Lau dan 

kartika (2014) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu komitmen organisasi tidak 

dapat menjadi variabel intervening antara kepuasan kerja terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Berdasarkan latar belakang dan ulasan diatas maka dalam penelitian ini 

mengangkat judul “Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational 

Citizenship Behvior (OCB) dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variable 

Intervening”. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah 

yang dapat diambil yaitu: 

1. Bagaimana Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada PT. Citra Nusantara Energi? 

2. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Komitmen Organisasi 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi? 

3. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) karyawan PT. Citra Nusantara Energi? 
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4. Apakah Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) karyawan PT. Citra Nusantara Energi?  

5. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap Organizational Citizensghip 

Behavior (OCB) dengan Komitmen Organisasi sebagai Variable Intervening 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan paparan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan PT. Citra Nusantara 

Energi. 

2. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi. 

3. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) karyawan PT. Citra Nusantara Energi. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) karyawan PT. Citra Nusantara Energi. 

5. Untuk mengetahui pengaruhi Kepuasan Kerja terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dengan Komitmen Organisasi sebagai Variabel 

Intervening karyawan PT. Citra Nusantara Energi. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis, 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis: 

Dapat memberikan sumbangan pustaka yang positif dan media menambah 

pengetahuan yang berkaitan dengan pengaruh Kepuasan Kerja terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan Komitmen Organisasi 

sebagai Variabel Intervening. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi perusahaan yang di teliti untuk 

mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dengan Komitmen Organisasi sebagai 

Variabel Intervening karyawannya. 

b. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut. 

 

E. Batasan Penelitian  

1. Objek Responden: 

Respoden diambil dari karyawan PT. Citra Nusantara Energi yang berjumlah 

50 orang. 

 



12 
 

 

2. Variabel: 

a. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Menurut Organ dalam Wirawan (2013:722) OCB adalah bentuk perilaku 

yang merupakan pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan dengan 

sistem reward formal organisasi tetapi secara agregat meningkatkan 

efektivitas organisasi. Dimensi: Kerjasama tim (Altruism), Disiplin dalam 

bekerja (Conscientiousness), Tidak mengeluh dalam bekerja 

(Sportmanship), Menjaga citra perusahaan (Courtessy), dan Profesional 

dalam menggunakan aset (Civic Virtue). 

b. Kepuasan Kerja  

Menurut Luthans (2006:243) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

adalah ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana pekerjaan 

mereka dapat memberikan manfaat bagi organisasi. Indikator: Kepuasan 

terhadap pembayaran, Kepuasan terhadap pekerjaan itu Sendiri, Kepuasan 

terhadap rekan kerja, Kepuasan terhadap promosi dan Kepuasan terhadap 

pengawasan kerja (Supervisi). 

c. Komitmen Organisasional 

Menurut Mayer dan Allen dalam Wirawan (2013:713) mendefinisikan 

komitmen organisasional sebagai suatu keadaan psikologi yang 

dikarakteristikan dengan meyakini dan menerima tujuan/goal dan value 

yang dimiliki oleh organisasi, kesediaan untuk berusaha keras, keinginan 

untuk sebagai anggota. Dimensi:  Affective Commitment, Continuance 

Commitment, dan Normative Commitment. 


