BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Era globalisasi yang terjadi diera sekarang ini, menciptakan perubahanperubahan pada kondisi ekonomi, yaitu menciptakan suatu tuntutan bagi para pelaku
ekonomi atau industri dapat bersaing secara kompetitif. Setiap organisasi dituntut
untuk dapat menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi secara responsive, dan
dapat menyeimbangkan perubahan eksternal organisasi dengan perubahan internalnya
sehingga organisasi tetap dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam hal ini
sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam menghadapi perubahan
tersebut.
Syamsuddinnor (2014), sumber daya manusia merupakan salah satu modal
utama dalam suatu organisasi, dimana dapat memberikan kontribusi yang tidak
ternilai dalam strategi pencapaian tujuan organisasi. Salah satu contoh pentingnya
kontribusi sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan bisa dilihat dari proses
produksi. Dimana ketika perusahaan tersebut sudah memiliki financial yang kuat,
bahan baku yang terpenuhi, dan teknologi terbaru namun tidak adanya sumber daya
manusia yang baik, maka proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar. Hartatik
(2014) menyatakan bahwa pelatihan dan pengembangan sering dilakukan oleh para
rekrutmen atau tenaga kerja baru maupun yang sudah lama sebagai upaya peningkatan
kinerja karyawan
Kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan menarik karena terbukti
sangat penting manfaatnya. Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja
karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan
untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas
kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya (Syamsuddinnor, 2014). Kinerja
merupakan suatu fungsi dari motivasi dan kemampuan. Kinerja karyawan merupakan
hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya. Kinerja
yang lebih tinggi mengandung arti terjadinya peningkatan efisiensi, efektivitas, atau
kualitas yang lebih tinggi dari penyelesaian serangkaian tugas yang dibebankan
kepada seorang karyawan dalam suatu organisasi atau perusahaan.
Kinerja karyawan mempunyai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi, salah
satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah Organizational Citizenship
Behavior. Bila seorang karyawan dalam melakukan segala sesuatu, tidak selalu
digerakan oleh hal-hal yang menguntungkan bagi dirinya, namun dikarenakan
karyawan tersebut akan mempunyai perasaan puas jika dapat membantu atau
mengerjakan sesuatu yang lebih dari perannya dan perilaku tersebut bisa merupakan
perwujudan rasa saling membutuhkan antar satu sama lain, maka kondisi tersebut
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disebut sebagai perilaku kewarganegaraan organisasi atau juga disebut
Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku positif orangorang yang ada dalam organisasi. Perilaku ini terekspresikan dalam bentuk kesediaan
secara sadar dan sukarela untuk bekerja, memberikan kontribusi pada organisasi lebih
dari pada apa yang dituntut secara formal oleh organisasi. OCB merupakan ekspresi
kecintaan, loyalitas, dan rasa memiliki yang tinggi dari anggota organisasi. Jika dalam
sebuah organisasi terdapat orang-orang yang memiliki OCB tinggi, maka dapat
diharapkan organisasi tersebut akan mampu menghadapi tantangan yang muncul dari
perubahan lingkungan, baik internal maupun eksternal (Sofyandi dkk, 2007).
Perilaku OCB tersebut bisa berupa perilaku menolong rekan kerja yang sedang
kerepotan dalam pekerjaannya, menggantikan rekan kerja yang tidak masuk atau
istirahat, membantu rekan sejawat yang pekerjaannya overload, membantu
mengerjakan tugas orang lain pada saat tidak masuk, membantu orang lain di luar
departemen ketika memiliki permasalahan, membantu pelanggan dan para tamu jika
membutuhkan bantuan, tepat waktu setiap hari tidak peduli pada musim ataupun lalu
lintas, membantu proses orientasi karyawan baru meskipun tidak diminta, tidak
menghabiskan waktu untuk pembicaraan di luar pekerjaan, kemauan untuk
bertoleransi tanpa mengeluh, menahan diri dari aktivitas-aktivitas mengeluh dan
mengumpat, memberikan perhatian terhadap pertemuan-pertemuan yang dianggap
penting, membuat pertimbangan dalam menilai apa yang terbaik untuk organisasi,
membaca dan mengikuti pengumuman-pengumuman organisasi, dsb (Aldag &
Resckhe dalam Sofyandi dkk, 2007).
Selain dari faktor OCB, faktor lain adalah motivasi yang diberikan kepada
pegawai. Motivasi dapat mendorong seorang karyawan dalam melaksanakan
pekerjaan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh seorang
pemimpin dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif dalam perusahaan. Daya
dorongan tersebut adalah motivasi. Motivasi kerja memiliki pengaruh yang positif
terhadap suatu organisasi dalam perusahaan, seperti yang telah diungkapkan oleh
Hasibuan (2011), bahwa motivasi dapat meningkatkan produktivitas, kedisiplinan,
dan dapat mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.
Motivasi kerja merupakan sebuah dorongan pada diri pegawai untuk
menyelesaikan pekerjaan yang diberikan dalam rangka pencapaian tujuan, hal
tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Djatmiko (2005) bahwa
“Motivasi kerja adalah suatu proses yang mendorong, mengarahkan dan memelihara
perilaku manusia kearah pencapaian suatu tujuan”. Pendapat lain yang sejalan dengan
pernyataan diatas dikemukakan oleh Hasibuan (2007) yang menyatakan “Motivasi
kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang
agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala dan
upayanya untuk mencapai kepuasan”.
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Motivasi kerja tidak selamanya berada dalam kondisi baik, oleh karena itu perlu
adanya upaya untuk meningkatkan motivasi kerja di saat motivasi kerja karyawan
menurun. Meningkatkan motivasi kerja pegawai tidak bisa dilakukan dengan
memperhatikan dan memenuhi kebutuhan karyawan serta menghargai hasil dari
kerjaan mereka. Menurut Hasibuan (2007) ada dua macam metode untuk
meningkatkan motivasi karyawan, yaitu motivasi langsung dengan memenuhi
kebutuhan karyawan secara materiil dan non materiil serta motivasi tidak langsung
dengan memberikan fasilitas untuk menunjang pekerjaan.
Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan selain OCB dan Motivasi Kerja
adalan Kepuasan kerja. Kepuasan kerja karyawan merupakan satu faktor penting
dalam upaya meningkatkan kinerja, oleh karena itu setiap perusahaan perlu berusaha
agar karyawan mempunyai kinerja yang tinggi sehingga kinerja perusahaan secara
keseluruhan akan tinggi. Kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap seseorang
mengenai pekerjaannya. Oleh karena itu kepuasan kerja akan nampak terwujud dalam
perilaku dan kinerja seseorang. Orang yang merasa puas akan pekerjaan, akan bekerja
dengan semangat kerja tinggi sehingga kinerja karyawan tersebut tinggi. Dimana hal
tersebut akan mempunyai dampak langsung ataupun tidak langsung terhadap
efektivitas organisasi perusahaan dalam Hidayat (2011).
Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang menyenangkan atau sikap umum
terhadap perbedaan penghargaan yang diterima dan yang seharusnya diterima.
Kepuasan kerja dipengaruhi beberapa faktor yaitu balas jasa yang adil dan layak,
penempatan yang sesuai dengan keahlian, berat ringannya pekerjaan, suasana dan
lingkungan kerja, peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan, sikap pemimpin
dan kepemimpinan dan sifat pekerjaan yang monoton atau tidak (Hasibuan 2007).
Menurut Loeke (dalam Sule, 2002), kepuasan kerja dapat diwujudkan jika perusahaan
dapat memenuhi apa yang diharapkan karyawannya. Kepuasan kerja tercipta jika
tidak ada perbedaan antara apa yang diharapkan dengan yang diterima oleh karyawan.
Karyawan merasa tidak puas jika apa yang diterima lebih rendah daripada yang
diharapkan.
Perkebunan merupakan salah satu yang penting dalam struktur perekonomian
Indonesia, juga sebagai mata rantai dalam dunia usaha, perkebunan sangat memberi
arti yang penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat di
Indonesia. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu
pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah,
dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan
kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman yang ditanam
bukanlah tanaman yang menjadi makanan pokok maupun sayuran untuk
membedakannya dengan usaha ladang dan hortikultura sayur mayur dan bunga, meski
usaha penanaman pohon buah masih disebut usaha perkebunan. Tanaman yang
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ditanam umumnya berukuran besar dengan waktu penanaman yang relatif lama,
antara kurang dari setahun hingga tahunan.
Salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di bidang perkebunan adalah
PT Perkebunan Nusantara. PT Perkebunan Nusantara adalah nama dari empat belas
Badan Usaha Milik Negara yang beroperasi di bidang perkebunan di seluruh
Indonesia. Sedangkan PTPN XII adalah Perseroan Terbatas dengan komposisi
kepemilikan sahamnya meliputi Negara 10% dan PT Perkebunan Nusantara III
(Persero) 90%. PT Perkebunan Nusantara XII merupakan hasil penggabungan 3 buah
PT Perkebunan (PTP) yang ada di Jawa Timur, yaitu PTP XXIII, PTP XXVI dan PTP
XXIX menjadi PT Perkebunan Nusantara XII (Persero) berdasarkan PP No.17 Tahun
1996, tanggal 11 Maret 1996. Pada karyawan PT Perkebunan Nusantara XII berupaya
mengembangkan kuantitas produk dan disertai peningkatan kualitas, keamanan,
kontiunitas produksi agar mampu bersaing di pasar internasional. Berdasarkan latar
belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh
Organizational Citizenship Behavior, Motivasi Kerja, dan Kepuasan Kerja pada
kinerja Karyawan PTPN XII Glantangan.
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis
merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:
1. Apakah Organizational Citizenship Behavior berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan?
2. Apakah Motivasi Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan?
3. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan?
1.3 Tujuan Penilitian
1. Untuk mengetahui pengaruh Organizational Citizenship Behavior terhadap
kinerja karyawan.
2. Untuk mengetahui pengaruh Motivasi Kerja terhadap kinerja karyawan.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja terhadap kinerja karyawan.
1.4 Manfaat Penelitian
1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat
bagi pengembangan perusahaan untuk sekarang dan di masa yang akan
datang.
2. Bagi Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi kalangan akademis dalam
bentuk refrensi untuk mengembangkan ilmu sumber daya manusia dan
menjadi bahan acuan bagi penelitian berikutnya.
3. Bagi Peneliti
Untuk merealisasikan penerapan ilmu yang telah didapat selama kuliah dan
berguna untuk memperluas wawasan dalam bidang sumber daya manusia.

