
BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh Organizational Citizenship Behavior

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Organizational Citizenship Behavior yang meliputi kepatuhan, loyalitas dan

partisipasi terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

karyawan baik secara bersama-sama maupun secara parsial.

Atas dasar penelitian terdahulu tersebut maka diketahui persamaan dan

perbedaan dengan yang penulis lakukan, persamaan dan perbedaan tersebut

adalah sebagai berikut:

a. Persamaan

1) Variabel penelitian ini adalah menggunakan variabel yang sama

yaitu OrganizationalCitizenship Behavior dan kinerja karyawan.

2) Alat pengumpulan data yang digunakan adalah sama dengan

penelitian terdahulu.

b. Perbedaan

1) Penelitian ini dilakukan pada aparat hukum yaitu personil Kepolisian

Kota Besar Yogyakarta, sedangkan pada penelitian terdahulu subjek

penelitiannya adalah karyawan Rumah Sakit Islam (RSI) Kabupaten

Wonosobo.



2) Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Wonosobo

sedangkan penelitian sekarang di Yogyakarta.

Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sangat penting untuk

diungkapkan, karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan

yang sangat berguna.

2.2. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Dalam Masyarakat yang selalu berkembang, manusia senantiasa

berupaya mencapai sasaran yang ingin dicapai suatu perusahaan atau

organisasi. Perusahaan yang mempunyai sumber daya manusia sebagai salah

satu faktor produksi perlu untuk mengenai dan mengetahui serta

memperhatikan keadaan SDM agar tercipta satu kesatuan kerja yang efektif

dan efisien sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan.

Salah satu ilmu pengetahuan yang menitikberatkan kepada masalah

kepegawaian atau Personal Management adalah manajemen sumber daya

manusia (manajemen personalia), maka penulis mengutip defmisi beberapa

ahli manajemen personalia sebagai berikut:

a. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga

kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan,

karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2002:71).

b. Menurut Hani Handoko (2000:5), Manajemen Personalia atau

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah penarikan, seleksi,
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pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya untuk

mencapai tujuan individu maupun organisasi.

c. Menurut Henry Simamora (1984:12), Manajemen Sumber Daya

Manusia diartikan sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian,

pemberian balas jasa dan pengelolaan terhadap individu anggota

organisasi atau kelompok pekerja.

2.3. Fungsi-fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Di setiap perusahaan, fungsi dari manajemen personalia memegang

peranan penting dimana manajemen personalia harus memberikan pelayanan

terhadap kebutuhan tenaga kerja, pengadaan, dan pengembangan serta

pemeliharaan terhadap karyawan.

Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia terdiri dari:

(Hasibuan,2002:31)

1). Perencanaan.

Perencanaan {human resources planning) adalah merencanakan

tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan

perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan. Perencanaan

dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian. Program

kepegawaian meliputi pengorganisasian, pengarahan, pengendalian,

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian,

pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan. Program
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kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan

perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

2). Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua

karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja,

delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi

{organization chart). Organisasi hanya merupakan alat untuk

mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan membantu

terwujudkan tujuan secara efektif.

3). Pengarahan

Pengarahan {directing) adalah kegiatan mengarahkan semua

karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien

dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan dan

masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan menugaskan

bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

4). Pengendalian

Pengendalian {controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua

karyawan, agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja

sesuai dengan rencana. Apabila terdapat penyimpangan atau

kesalahan, diadakan tindakan perbaikan dan penyempurnaan

rencana. Pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisiplinan,

perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi

lingkungan pekerjaan.
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5). Pengadaan

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi,

penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan

yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik

akan membantu terwujudnya tujuan.

6). Pengembangan.

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan

ketrampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui

pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang diberikan

harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masa kini maupun masa

depan.

7) Kompensasi

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balas jasa langsung

(direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada

karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.

Prinsip kompensasi adalah adil dan layak. Adil diartikan sesuai

dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi kebutuhan

primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah

dan berdasarkan internal dan eksternal konsistensi.

8). Pengintegrasian.

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja

sama yang serasi dan saling menguntungkan. Perusahaan
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memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi kebutuhan dari hasil

pekerjaannya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan sulit

dalam MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan yang

bertolak belakang.

9). Pemeliharaan

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memeiihara atau

meningkatkan kondisi fisik, mental dan loyalitas karyawan, agar

mereka tetap mau bekerja sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik

dilakukan dengan program kesejahteraan yang berdasarkan

kebutuhan karyawan serta berpedoman kepada internal dan eksternal

konsistensi.

10). Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud

tujuan yang maksimal. Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran

untuk mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan norma-norma

sosial.

11).Pemberhentian.

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seorang

dari satu perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan

karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun,

dan sebab lainnya.
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2.4. Teori Organizational Citizenship Behavior

Organizational Citizenship Behavior sering juga disebut Prosocial

Organizational Behavior, Extra-role behavior, Organizational Spontaneity dan

Counter-role behavior (Muchiri, 2002:117). Pengertian Organizational

Citizenship Behavior menurut Organ (1988:157), adalah perilaku yang

dilakukan oleh para karyawan yang:

a. Tidak secara tegas diberi penghargaan apabila mereka melakukannya dan

juga tidak akan diberi hukuman apabila mereka tidak melakukannya.

b. Tidak merupakan bagian dan deskripsi pekerjaan yang dimiliki oleh

karyawan.

c. Merupakan perilaku karyawan yang tidak membutuhkan latihan terlebih

dahulu untuk melaksanakannya.

Menurut Sloat (1999:12), Good Organizational Citizens adalah

karyawan yang melakukan tindakan-tindakan yang mengarah pada terciptanya

keefektifan fungsi-fungsi dalam organisasi dan tindakan-tindakan tersebut

secara eksplisit tidak diminta (secara sukarela), serta tidak secara formal diberi

penghargaan (dengan insentif). Dengan kata lain, OCB merupakan perilaku

yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain, hal itu diekspresikan

dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada hal-hal yang bukan untuk

memenuhi kepentingan pribadi, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan

orang lain.

Lovell (1999:54) berpendapat bahwa OCB merupakan suatu perilaku

yang memperluas dan melebihi dari perilaku apa saja yang telah disyaratkan
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oleh organisasi yang tertuang dalam suatu deskripsi pekerjaan yang forma!

(formal job description).

Menurut Witt yang dikutip oleh Lovell, OCB menunjuk pada tindakan-

tindakan yang dilakukan oleh karyawan melampaui peran yang telah

disyaratkan oleh organisasi dan tindakan-tindakan tersebut memajukan

kesejahteraan dari rekan kerja, kelompok kerja atau bahkan organisasi.

Organisasi tergantung pada perilaku OCB dari karyawan untuk membantu

koleganya yang sedang mempunyai masalah, menciptakan suatu iklim kerja

yang positif, dengan sabar menghadapi gangguan tanpa mengeluh dan

menjaga aset yang dimiliki organisasi (Lovell, 1999:54).

Menurut Greenberg and Baron (1997:372), OCB adalah tindakan yang

dilakukan anggota organisasi yang melebihi dari ketentuan formal

pekerjaannya. Secara umum, ada tiga komponen utama OCB. Pertama,

perilaku tersebut lebih dari ketentuan formal atau deskripsi pekerjaan yang

telah ditentukan. Kedua, tindakan tersebut tidak memerlukan latihan (bersifat

alami), dengan kata lain, orang melakukan tindakan tersebut dengan sukarela.

Ketiga, tindakan tersebut tidak dihargai dengan imbalan formal oleh

organisasi.

Menurut Greenberg and Baron (1997:372), terdapat lima dimensi OCB

yaitu:

a. Altruism (Helping)

hal ini terjadi ketika seorang karyawan memberikan pertolongan kepada

karyawan lain untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaannya dalam
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keadaan tertentu atau tidk seperti biasanya, misalnya ketika seorang

karyawan habis sembuh dari sakitnya.

b. Conscientiousness

Mengacu pada seorang karyawan dalam mengerjakan tugas-tugas yang

diberikan (dalam hal keperilakuan) dilakukan dengan cara melebihi atau

diatas apa yang telah disyaratkan.

c. Sportmanship (Sikap sportif)

Lebih menekankan pada aspek-aspek positif organisasi daripada aspek

negatif. Memberikan rasa toleransi terhadap gangguan-gangguan pada

pekerjaan, yaitu ketika seorang karyawan memikul pekerjaan yang tidak

mengenakkan tanpa harus mengemukakan keluhan atau komplain.

d. Courtesy (Kebaikan)

Termasuk perilaku seperti membantu seseorang mencegah terjadinya suatu

permasalahan atau membuat langkah-langkah untuk meredakan atau

mengurangi berkembangnya suatu masalah. Kebaikan (courtesy)

menunjuk pada tindakan pengajaran kepada orang lain sebelum ia

melakukan tindakan atau membuat keputusan yang berkaitan dengan

pekerjaannya.

e. Civic Virtue

Ikut serta mendukung fungsi-fungsi administrasi organisasi. Perilaku yang

dapat dijelaskan sebagai partisipasi aktif karyawan dalam hubungan

keorganisasian, misalnya menghadiri rapat, menjawab surat-surat dan

selalu mengikuti isu-isu terbaru yang menyangkut organisasi.
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Bentuk-bentuk organizational citizenship behavior menurut Organ,

Graham dan Dienesch (1994:765), terdapat tiga bentuk utama yakni:

a. Obedience (Kepatuhan)

Menunjukkan rasa hormat, patuh pada seluruh peraturan organisasi,

termasuk didalamnya adalah struktur organisasi, deskripsi pekerjaan,

kebijakan-kebijakan personalia dan proses perilaku yang mencerminkan

kepatuhan dalam organisasi, dapat pula ditunjukkan oleh ketepatan waktu

masuk kerja dan penyelesaian tugas dan tindakan penyusutan terhadap

sumber atau aset organisasi.

b. Loyalty (Loyalitas)

Mununjukkan kesetiaan kepada organisasi secara menyeluruh, termasuk

usaha mempertahankan organisasi dalam menghadapi ancaman,

memberikan sumbangan yang dapat menimbulkan reputasi bagus bagi

organisasi, memperluas fungsi kemakmuran yang sempit, yaitu dengan

melakukan pelayanan terhadap kepentingan dari suatu komunitas.

c. Participation (Partisipasi)

Secara penuh dan bertanggung jawab terhadap keterlibatannya dalam

keseluruhan proses organisasi. Merupakan kepentingan dalam hubungan

keorganisasianberdasarkan standar ideal dari suatu kebajikan, ditunjukkan

oleh adanya karyawan yang selalu mengikuti perkembangan organisasi

dan karyawan yang secara penuh bertanggung jawab terlibat dalam

keseluruhan proses keorganisasian. Contoh perilaku yang menunjukkan
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adanya partisipasi dalam organisasi adalah menghadiri pertemuan atau

rapat yang tidak diwajibkan, membagi informasi mengenai opini dan ide-

ide yang baru kepada orang lain, kemauan menyampaikan berita-berita

buruk atau mendukung pandangan-pandangan yang kurang populer untuk

melawan terjadinya "grouplhink".

Menurut Sloat (1999:55), OCB dapat timbul melalui dua cara.

Pertama, dimunculkan oleh individu itu sendiri, yaitu seseorang dengan

menggunakan caranya sendiri memberikan pertolongan kepada individu. Hal

ini meliputi:

a. Memberikan peringatan kepada rekan kerjanya yang terlibat dalam perilaku

dan mempunyai risiko.

b. Membantu rekan kerjayangsedang mempunyai bebankerja yangberat.

c. Menunjukkan cara-cara yang paling aman dalam menjalankan tugas kepada

karyawan baru.

Kedua, dimunculkan melalui organisasi secara keseluruhan, bukan

semata-mata hanya dimunculkan dari tiap-tiap individu anggota organisasi.

Perilaku tersebut meliputi:

a. Bekerja secara aman sebagai seorang anggota komite dalam mewujudkan

tujuan yang berarti.

b. Mewakili orang lain sebagai wakil atau anggota dari suatu kelompok kerja.

c. Mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kinerja dalam kapasitasnya

sebagai anggota tim yang melakukan penyelesaian terhadap suatu

masalah.



kuat

yang

apa

mend

denge

diperl

1

Dimen

Citizens}

Altruisme

Conscient

Civic Virt

Sportmam

Courtecy

Sumber: (

19

Kedua bentuk perilaku tersebut akan meningkatkan fungsi

keorganisasian dan berjalan melebihi jangkauan dari deskripsi pekerjaan yang

resmi.

Menurut Organ and Ryan, terdapat bukti-bukti kuat yang menunjukkan

bahwa budaya organisasi merupakan suatu kondisi awal yang utama yang

memicu terjadmya OCB. Karyawan cenderung melakukan tindakan yang

melampaui tanggung jawab kerja mereka, apalagi jika mereka:

a. Merasa puas dengan pekerjaannya.

b. Menenma perlakuan yang sportif dan penuh perhatian dan para pengawas.

c. Percaya bahwa mereka diperlakukan adil oleh perusahaan.

Kepribadian dan keadaan jiwa atau suasana hati (mood) mempunyai

pengaruh terhadap timbulnya perilaku OCB secara individual maupun

kelompok. Kepribadian merupakan suatu karakteristik yang secara relatif

dapat dikatakan tetap, sedangkan suasana hati (mood) merupakan karakteristik

yang dapat berubah-ubah. Suasana hati yang positif akan meningkatkan

peluang seseorang untuk membantu orang lain.

Meskipun suasana hati sebagian dipengaruhi oleh kepribadian, ia juga

dipengaruhi oleh situasi, misalnya iklim kelompok kerja dan faktor-faktor

keorganisasian. Jadi, jika perusahaan memberikan mlai (value) kepada

karyawan dan memperlakukan mereka secara adil, dan bila iklim kelompok

kerja berjalan positif dan berpadu, karyawan cenderung berada dalam suasana

hati (mood) yang bagus. Konsekuensinya, mereka akan secara sukarela

memberikan bantuan kepada orang lain (Sloat, 1999 :57).
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Iklim organisasi atau budaya organisasi dapat menjadi penyebab yang

kuat atas berkembangnya OCB dalam organisasi. Didalam iklim organisasi

yang positif, karyawan merasa lebih ingin melakukan pekerjaannya melebihi

apa yang telah disyaratkan dalam uraian pekerjaan dan akan selalu

mendukung tujuan organisasi jika mereka diperlakukan oleh para supervisor

dengan sportif dan dengan penuh kesadaran dan percaya bahwa mereka

diperlakukan secara adil oleh organisasinya.

Tabel 1

Dimensi dan Contoh Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Dimensi Organizational

Citizenship Behavior (OCB)

Altruisme

Conscientiousness

Civic Virtue

Sportmanship

Courtecy

Contoh

membantu proyek co worker

menggantikan rekan yang absen atau cuti

tidak pernah membolos kerja

datang bekerja lebih awal jika diperlukan

tidak menghabiskan waktu untuk telepon

pribadi

mengikuti rapat perusahaan

membaca memo, menjawab surat

selalu mengikuti informasi terbaru

menjalankan tugas tanpa komplain

tidak melakukan kesalahan dengan

organisasi

menghindari konflik, tidak memperbesar

masalah

Sumber: Greenberg and Baron, 1997:372
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2.5. Kinerja Karyawan

Batasan mengenai kinerja bisa dilihat dari berbagai sudut pandang

tergantung kepada tujuan masing-masing organisasi (misalnya untuk profit

ataukah untuk consumer satisfaction) juga tergantung pada bentuk organisasi

itu sendiri (misalnya organisasi publik versus organisasi swasta, organisasi

bisnis versus organisasi sosial).

Berbagai ungkapan seperti output, kinerja (performance), efisiensi,

efektivitas mempunyai hubungan dengan kinerja. Secara umum, pengertian

kinerja dikemukakan orang dengan menunjukkan kepada rasio out put

terhadap input. Ada yang melihat performance dengan memberikan

penekanan pada nilai efisiensi, efisiensi diukur sebagai rasio out put dan input.

Dengan kata lain, pengukuran efisiensi menghendaki penentuan out come dan

penentuan jumlah sumber daya yang dipakai untuk menghasilkan out come

tersebut. Di sektor swasta dan banyak di sektor publik, efisiensi dan kinerja

dianggap sinonim. Selain efisiensi, kinerja juga dikaitkan dengan kualitas out

put, yang diukur berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Gibson (1996:70), kinerja (performance) adalah hasil yang

diinginkan dari perilaku, dan kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi.

Menurut Dessler (1992:87) ada 5 (lima) faktor dalam penilaian kinerja

yang populer yaitu :

a. Kualitas pekerjaan meliputi : akurasi, ketelitian, penampilan dan

penerimaan keluaran.



b. Kuantitas pekerjaan, meliputi : volume keluaran dan kontribusi.

c. Supervisi yang diperlukan, meliputi : membutuhkan saran, arahan,

atau perbaikan.

d. Kehadiran meliputi : regularitas, dapat dipercayai/ diandalkan dan

ketepatan waktu.

e. Konservasi, meliputi : pencegahan pemborosan, kerusakan,

pemeliharaan peralatan.

Kinerja (Mathis R, 2001:217) adalah hasil dari kemampuan dikalikan

dengan usaha dengan dukungan, kinerja akan berkurang apabila salah satu

faktor dikurangi atau tidak ada.

Kemampuan seseorang dipengaruhi bakat dan minat, sedangkan usaha

dipengaruhi oleh motivasi, insentif dan rancangan pekerjaan, serta yang

termasuk dukungan organisasi adalah mencakup pelatihan pengembangan

sumber daya manusia dan tersedianya peralatan organisasi yang memadai

(Gordon, 2001:228).

Kualitas dan kuantitas produktivitas individu dalam organisasi

dipengaruhi oleh kemampuan bawaan terdiri dari bakat, ketertarikan, faktor

kepribadian, faktor kejiwaan, sedangkan usaha yang dilakukan mencakup:

motivasi, etika kerja, kehadiran tepat waktu kerja, rancangan pekerjaan,

dukungan pelatihan, dukungan peralatan, serta dukungan rekan kerja yang

produktif.



Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan

karyawan, kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak

mereka memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk,

kuantitas out put, kualitas out put, kehadiran di tempat kerja dan sikap

kooperatif (Gordon, 2000:229).

Kinerja adalah tingkat keberhasilan seseorang dalam melaksanakan

pekerjaan (Davis, Keith & John W Newstrom, 2000:311). Kinerja juga

seringkali disamakan dengan istilah job performance. Menurut Steers dalam

Mardiana (2003:36), kinerja individu merupakan gabungan dan tiga faktor

yaitu:

a. Kemampuan, sifat dan minat

b. Kejelasan dan penerimaan atas penjelasan peranan seorang pekerja

c. Tingkat motivasi

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dapat dikelompokkan

menjadi dua yaitu kelompok individu dan kelompok situasional. Yang

termasuk kelompok individual adalah antara lain: bakat, sifat, minat, usia,

jenis kelamin, pendidikan dan pengalaman dan motivasi. Faktor situasional

adalah faktor yang bersumber dari luar kerja seperti kepemimpinan.
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2.6. Kerangka pikiran dan Hipotesis

Variabel bebas Variabel terikat

Kinerja:

1. Kecepatan kerja
2. Kualitas kerja
3. Keakuratan kerja
4. Ketahanan kerja
5. Kemampuan kerjasama

Organizational Citizenship
Behavior:

1. Kepatuhan
2. Loyalitas
3. Partispasi

Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Diduga ada pengaruh signifikan dari variabel Organizational Citizenship

Behavior yang meliputi kepatuhan, loyalitas dan partisipasi secara bersama-

sama terhadap kinerja personil Kepolisian Kota Besar Yogyakarta.

2. Diduga ada pengaruh signifikan dari variabel Organizational Citizenship

Behavior yang meliputi kepatuhan, loyalitas dan partisipasi secara parsial

terhadap kinerja personil Kepolisian Kota Besar Yogyakarta.

3. Diduga variabel partisipasi dominan mempengaruhi kinerja personil

Kepolisian Kota Besar Yogyakarta


