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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Universitas Widyatama (UTama) adalah salah satu Institusi Pendidikan

Tinggi Swasta terkemuka di Bandung. UTama secara konsisten berkomitmen untuk

mewujudkan suatu sistem pelayanan pendidikan dengan standard ISO-9001:2000.

Konsistensi tersebut sangat berhubungan erat dengan optimalisasi pemenuhan sumber

daya manusia yang berkompeten sebagai aset penting bagi kelangsungan hidup dan

perkembangannya dimasa mendatang.

Kelangsungan hidup dan perkembangan UTama di masa yang akan datang

sangat tergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Sejalan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan SDM, para pakar SDM menyatakan bahwa SDM

yang berkualitas adalah SDM yang memiliki perilaku Organizational Citizenship

Behavior (OCB) menurut Organ (1988) OCB merupakan perilaku bebas individu

yang secara eksplisit atau secara tidak langsung diakui oleh sistem formal serta secara

agregat berfungsi dengan efektif dan efisien dalam sebuah organisasi.

OCB menurut Podsakoff, Mackenzi, Paine & Bachrach (2000) dapat

mempengaruhi keefektifan organisasi karena beberapa alasan. Pertama, OCB dapat

membantu meningkatkan produktifitas rekan kerja. Kedua, OCB dapat membantu

meningkatkan produktivitas manajerial. Ketiga, OCB dapat membantu efisiensi



2

penggunaan sumber daya organisasi untuk tujuan yang produktif. Keempat, OCB

dapat menurunkan tingkat kebutuhan akan penyediaan sumber daya organisasi secara

umum untuk tujuan-tujuan pemeliharaan karyawan. Kelima, OCB dapat dijadikan

sebagai dasar yang efektif untuk aktivitas-aktivitas koordinasi antara anggota-anggota

tim dan antara kelompok-kelompok kerja. Keenam, OCB dapat meningkatkan

kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan mempertahankan SDM handal

dengan memberikan kesan bahwa organisasi merupakan tempat kerja yang lebih

menarik. Ketujuh, OCB dapat meningkatkan stabilitas kinerja organisasi. Terakhir,

OCB dapat meningkatkan kemampuan organisasi untuk dapat beradaptasi terhadap

perubahan-perubahan lingkungannya.

UTama merupakan institusi pendidikan tinggi yang dihadapkan dengan

persaingan yang ketat dan OCB dapat menjadi kelebihan institusi serta menjadi

kekuatan dalam bersaing dengan institusi pendidikan tinggi lainnya. Namun OCB

pada UTama belum terbentuk, didasari pada beberapa data berikut :

1. Brahmana, Sofyandi (2007) menyatakan “OCB dosen dan karyawan UTama

yang masih kurang baik”.

2. Kepuasan kerja karyawan dan dosen yang menurun (lihat gambar 1.1 dan 1.2)

3. Turnover karyawan meningkat (lihat gambar 1.3)
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Gambar 1.1

Kepuasan Kerja Karyawan Universitas Widyatama

Sumber : Pengendali Mutu Widyatama (PMW)

Gambar 1.2

Kepuasan Kerja Dosen Universitas Widyatama

Sumber : Pengendali Mutu Widyatama (PMW)
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Gambar 1.3

Turnover karyawan

Sumber : Biro SDM Universitas Widyatama

4. Brahmana, Sofyandi (2007) menyatakan bahwa “ persepsi dosen dan

karyawan administrasi UTama yang memandang gaya kepemimpinan di

UTama cenderung kearah transaksional, dan ternyata di ikuti oleh OCB yang

kurang begitu baik”.

Melihat kondisi OCB yang masih belum terbentuk di UTama maka tentunya

dibutuhkan usaha untuk membentuk OCB tersebut, adapun menurut Organ,

Podsakoff, & Mackenzie, (2006) mengkategorikan faktor yang mempengaruhi OCB

terdiri dari perbedaan individu; sikap pada pekerjaan dan variabel kontekstual.

1. Perbedaan individu termasuk sifat yang stabil yang dimiliki individu.

Beberapa perbedaan individu yang telah diperiksa sebagai prekursor untuk

OCB meliputi: kepribadian (misalnya kesadaran dan keramahan),
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kemampuan, pengalaman, pelatihan, pengetahuan, ketidakpedulian dengan

penghargaan, kebutuhan untuk otonomi, kepribadian, kebutuhan, dan nilai

individu.

2. Sikap kerja adalah emosi dan kognisi yang berdasarkan persepsi individu

terhadap lingkungan kerja. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi OCB

antara lain : komitmen organisasi, persepsi kepemimpinan dan dukungan

organisasi, person organization fit, kepuasan kerja, psychological contract,

dan perception of fairness and justice and organizational justice.

3. Faktor-faktor kontekstual adalah pengaruh eksternal yang berasal dari

pekerjaan, bekerja kelompok, organisasi, atau lingkungan. Variabel

Kontekstual meliputi: karakteristik tugas, sikap pada pekerjaan, karakteristik

kelompok, organisasi budaya organisasi, dan harapan peran sosial

Kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi OCB

sebagaimana yang dinyatakan Sloat (1999)  karyawan cenderung akan melakukan

tindakan yang melampaui tanggung jawab kerja mereka di luar deskripsi pekerjaan

mereka apabila mereka puas dengan pekerjaannya, menerima perlakuan yang sportif

dan penuh perhatian dari pengawas dan juga percaya bahwa mereka diperlakukan adil

oleh organisasi dimana mereka bekerja.

Robbins (1996) menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah sikap umum

seseorang terhadap pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi

menunjukkan sikap yang positif terhadap kerjanya, sedangkan yang tidak puas

dengan pekerjaannya menunjukkan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya.
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Pandangan ini bersifat individual tentang perasaan seseorang terhadap pekerjaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Vondey (2010) kepada 130 orang yang bekerja

di berbagai industri di seluruh Amerika Serikat menunjukkan bahwa servant

leadership berhubungan dengan OCB karena Seorang pemimpin yang mengadopsi

gaya servant leadership biasanya melakukan tindakan yang melayani dengan

perasaan sukarela. Tindakan ini antara lain karena untuk menolong dan memberikan

konstribusi pada bawahannya berupa pengajaran, kasih, pengalaman, atau petuah.

Perilaku yang dicerminkan dalam servant leader sangat mempengaruhi OCB pada

pengikutnya, karena pengikut cenderung meniru apa yang dilakukan oleh

pemimpinnya.

Servant leadership adalah suatu kepemimpinan yang berawal dari perasaan

tulus yang timbul dari hati yang berkehendak untuk melayani (Greenleaf 2002).

Orientasi servant leadership adalah untuk melayani pengikut dengan standar moral

spiritual, Para pemimpin-pelayan (servant leaders) biasanya menempatkan kebutuhan

pengikut sebagai prioritas utama dan memperlakukannya sebagai rekan kerja

sehingga kedekatan diantara keduanya sangat erat karena saling terlibat satu sama

lain.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, penulis

tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai OCB pada Universitas Widyatama

yang diharapkan menjadi kontribusi dalam perbaikan pelayanan agar terciptanya

kemampuan bersaing yang lebih baik di masa yang akan datang, maka penulis akan
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melakukan penelitian mengenai variable-variabel tersebut, yang deikemas dalam

bentuk laporan penelitin pada Universitas Widyatama yang berjudul “Pengaruh

Kepuasan Kerja dan Servant Leadership terhadap Organization Citizenship Behavior

pada Karyawan dan Dosen di Universitas Widyatama”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya,

penulis mencoba untuk mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi karyawan dan dosen terhadap kepuasan kerja, servant

leadership dan OCB di UTama?

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja karyawan dan dosen terhadap OCB di

UTama?

3. Bagaimana pengaruh servant leadership terhadap OCB di UTama?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berikut merupakan maksud dan tujuan penulis dalam melaksanakan penelitian

ini :

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan

informasi yang akan digunakan untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja
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dan servant leadership terhadap OCB pada karyawan dan dosen Universitas

Widyatama.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui persepsi karyawan dan dosen mengenai kepuasan kerja,

servant leadership dan OCB di UTama.

2. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja karyawan dan dosen terhadap OCB

di UTama.

3. Mengetahui pengaruh servant leadership terhadap OCB di UTama.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Bagi Perusahaan/Organisasi

Sebagai masukan pentingnya kepuasan karyawan, dan penerapan

servant leadership serta sejauh mana hal-hal tersebut dapat mempengaruhi

terbentuknya OCB karyawan dan dosen UTama, guna menunjang pencapaian

tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.
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2. Bagi Pihak Terkait

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna bagi perusahaan-

perusahaan atau organisasi-organisasi lain yang memiliki permasalahan

sehubungan dengan OCB karyawannya, terutama yang dipengaruhi oleh

kepuasan kerja dan gaya kepemimpinan dalam perusahaan atau organisasi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Pengembangan Ilmu Manajemen

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu manajemen

sumber daya manusia pada materi kepuasan kerja, servant leader dan OCB

karyawan.

2. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai variabel-variabel tersebut

baik secara teori maupun penyelasaian kasusnya pada suatu perusahaan.

Sehingga diharapkan penulis dapat mengaplikasikan teori-teori dan hasil

penelitian-penelitian ini untuk bekal sebagai manajer yang berkompeten di

kemudian hari.
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3. Bagi Peneliti Lebih Lanjut

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dan

juga tolak ukur bagi penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi dalam

membuat suatu penelitian pada perusahaan.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam proses penyusunan laporan skripsi ini menggunakan

metode penelitian deskriptif dan verifikatif. Menurut Nasir (2007), tujuan metode

penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau pelukisan secara

sistematis, aktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena

yang akan diteliti. Melalui metode deskriptif ini akan mendeskripsikan mengenai

kepuasan kerja, servant leadership dan OCB pada karyawan dan dosen di UTama

Sedangkan menurut Marzuki (2002), metode riset atau metode verifikatif

adalah “menguji suatu pengetahuan”. Metode verifikatif bertujuan untuk melakukan

pengujian hipotesis, pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selain itu juga

penelitian ini menggunakan metode survei, yang mengambil sampel data suatu

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data yang pokok.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber

dan berbagai cara. Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data, yaitu:

1. Penelitian Lapangan
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a. Observasi

Menurut Sugiyono (2009), observasi merupakan suatu proses yang

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan

dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila,

penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

b. Wawancara / interview

Menurut Sugiyono (2009), wawancara merupakan pertemuan dua

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui wawancara ini

akan diketahui secara langsung dari informan yang benar-benar mengetahui

informasi mengenai kepuasan kerja, servant leadership dan OCB di Utama.

c. Kuesioner

Menuru Sugiyono (2009), kuesioner merupakan teknik pengumpulan

data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner

merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan

pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari

respoden. Bila penelitian dilakukan pada lingkup yang tidak terlalu luas,

sehingga kuesioner dapat diantarkan langsung dalam waktu yang tidak terlalu

lama.
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2. Studi Kepustakaan (Library Research)

Menurut Sukardi (2008), studi kepustakaan merupakan kegiatan yang

diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan

utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

Teknik ini dilakukan dengan mempelajari buku-buku serta literatur lainnya.

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan

penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada Universitas Widyatama Bandung

yang bertempat di Jl. Cikutra No. 204A. Bandung, Jawa Barat.

Waktu penelitian yang telah diatur dan ditargetkan oleh penulis yakni selama

6 bulan berturut-turut dimulai dari pertengahan bulan Agustus 2014 hingga

pertengahan bulan januari 2015.


