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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam laju perkembangan zaman dewasa ini saling berkompetisi di 

dalam organisasi semakin sangat ketat, di dalam organisasi tidak hanya 

berkutat pada persaingan intern namun juga eksternal yang saling kuat. 

Berkaitan dengan situasi tersebut organisasi harus mampu untuk 

menentukan strategi serta kebijakan didalam manajemen yaitu khususnya di 

dalam bidang sumber daya manusia. 

Untuk mengelola sumber daya manusia bukan merupakan suatu 

pilihan yang apabila organisasi ingin berkembang lebih maju dikarenakan 

tingkat efektifitas serta keberhasilannya dalam organisasi sangat bergantung 

pada kualitas orang-orang dan kinerja anggota yaitu sumber daya manusia 

yang ada pada organsiasi itu sendiri (Rini, 2015; 52) 

Pada zaman globalisasi seperti saat ini  yang menjadi faktor salah 

satu pendorong yang dapat memicu perubahan agar lebih maju pada setiap 

organisasi  maupun lembaga publik lainnya serta lembaga bisnis dituntut 

untuk mampu menyelaraskan dinamika yang terjadi sebagai salah satu 

perubahan menggunakan strategi yang beradaptasi dengan area lingkungan 

supaya organsiasi bisa bertahan dan sustainable (Sudarmanto, 2015; 78). 

Didalam tantangan dan perubahan serta lingkungan mendorong 

supaya dalam organsasi selalu mengusahakan agar lebih efektif serta efisien 

(Mangunjaya, 2014; 63) menyatakan bawa yang menjadi masalah atu faktor 

terpenting yang bisa mempengaruhi keefektifan sebuah organsiasi ialah 
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sumber daya manusia yang sering kita sebut dengan human capital jika 

dalam pengelolaan human capital ini dapat diselaraskan dengan baik serta 

tepat memungkinkan akan menjadikan sumber daya manusia yang punya 

kualitas dan solidaritas dalam melaksanakan tupoksinya (Sartika, 2014; 12). 

Era globalisasi merupakan salah satu faktor pendorong yang memicu 

sebuah perubahan. Menurut (Sudarmanto, 2015:78) setiap organisasi baik 

lembaga publik maupun lembaga bisnis dituntut harus mampu melakukan 

dinamika perubahan sebagai salah satu strategi yang dapat beradaptasi 

dengan lingkungan agar organisasi dapat bertahan dan sustainable. 

Tantangan dan perubahan dan lingkungan mendorong agar organisasi 

selalu berusaha menjadi efektif dan efisien. (Mangundjaya, 2014:63) 

mengungkapkan bahwa salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

efektifitas organisasi adalah sumber daya manusia yang sering disebut 

human capital. Apabila pengelolaan sumber daya manusia ini dapat 

dilakukan dengan baik dan tepat, niscaya akan tercipta sumber daya 

manusia yang berkualitas dan solid dalam melaksanakan tugas-tugasnya 

(Sartika, 2014:12).  

Dalam peningkatan human capital dapat menjadi motor penggerak 

inovator dan kreatifitas dalam sebuah organsiasi bertujuan dalam 

peningkatan reputasi serta profit sebuah organsiasi dengan jangka waktu 

yang agak panjang, mengharuskan dapat memunculkan sumber daya 

mansuia yang mumpuni sebagai  stakeholder human capital. Dalam 

peningkatan sumber daya manusia di era globalisasi seperti saat ini 

mengharuskan prioritas untuk meningkatkan kinerja, mengembangkan 

kepuasan kerja yang dapat serta mampu mendukung penerapan 
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kefleksibilatasan dan inovasinya. Sumber daya manusia punya peran yang 

amat penting di dalam menyelaraskan dan memujudkan visi misi dalam 

sebua organsasi yang juga perlu diimbangi dengan kemampuan dalam 

organsiasi yang menetapkan nilai yang mengarah untuk meninggikan tingkat 

rasa nyaman pegawai terhadap organisasinya. 

Penelitian ini yang dimaksud organisasinya ialah PKH (Program 

Keluarga Harapan) besutan dari Kementerian Sosial Republik Indonesia 

yang sekarang ini menjadi andalan organisasi lembaga tersebut. Dalam 

penelitian ini menggunakan lingkup Kabupaten Pati yang merupakan unsur 

dari pelaksana dalam bidang kesejahteraan sosial yang  bernaung di 

lembaga tersebut, dalam wilayah provinsi  organisasi ini dipimpin seorang 

koordinator wilayah yang  berkedudukan di pusat ibukota provinsi yaitu Jawa 

Tengah sedangkan dalam lingkup Kabupaten dipimpin seorang koordinator 

kabupaten atau kota. Pegawai PKH mempunyai tugas pokok dan fungsi 

untuk membantu kementerian sosial khusunya Dinas Sosial Kabupaten Pati 

untuk membantu menyelenggarakan urusan serta melaksanakan 

pemerintahan daerah yang berdasarkan atas otonomi dan tugas pembantu  

didalam bidang kesejahteraan social kemasyarakatan yang prasejahtera. 

Untuk dapat memberikan perhatian mengenai keadlilan organisasi 

yang mampu dirasakan pada setiap pegawai PKH sehingga akan 

meningkatkan komitmen organisasi pada lembaga PKH yang berdampak 

serta memicu perilaku positif para pegawai, faktor yang menjadi indikasi 

salah satunya besarnya upah atau imbalan bisa juga disebut gaji yang 

diterima oleh pegawai PKH. 
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Ada beberapa variabel yang bisa terpengaruh pada perilaku 

organizational citizenship behavior (OCB) seorang pegawai yaitu sifatnya 

setiap perorangan, jelasnya peraturan, model kepemimpinan, komitmen 

organisasi, serta keadilan organisasi (alizadeh, at al, 2014). Hal tersebut 

mengartikan OCB ialah bagian dari perilaku seseorang individu dalam hal ini 

pegawai yang amat penting untuk melaksanakan setiap tugas pokok dan 

fungsi serta wewenangnya sebagai kewajiban seorang pegawai yang pada 

akhirnya akan bermuara pada keberhasilan organisasi tersebut. Menurut 

Pratiwi (2013) menyatakan bahwa bersikap OCB mampu berpengaruh serta 

mendukung tujuan untuk mencapai keberhasilan suatu organisasi yang juga 

dipengaruhi oleh keadilan organisasi. 

Khan et al (2014) mengatakan  bahwa dalam kepuasan kerja mampu 

berpengaruh kuat pada perilaku seorang pegawai yang diiikuti dengan 

keefektifitasan organisasi tersebut serta memudahkan seseorang pemmpin 

untuk dapat memahami pegawainya dalam mengontrol kinerja  dan tidak 

hanya untuk merumuskan kebijakan dan prosedurnya, namun juga 

bermanfaat untuk sumber daya manusia dan memahami perilaku pegawai 

dengan cara yang baik dan benar. 

Kepuasan kerja yang kuat akan memberikan pengaruh positif untuk 

membangun organisasi bersama dengan seluruh pegawai karena faktor ini 

dapat berpengaruh dan memunculkan perilaku positif diantara pegawai, yaitu 

salah satunya menunjukkan perilaku OCB. Mehboob et al (2013) 

mengatakan bahwa yang penting dalam nilai untuk dipertahankan pada 

setiap pegawai guna melaksanakan dan adaptasi pada perubahan yang 

terjadi serta tetap menjunjung kerjasama kelompok yang kuat. 
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Organizational Citizenship Behavior dapat menjadi salah satu perilaku 

kerjasama tim yang kuat dalam sebuah organisasi, Organizational 

Citizenship Behavior yaitu perilaku saling membantu yang menunjukkan para 

anggota organisasi yang bersifat konstruktif, menghargai organisasi tetapi 

tidak secara langsung berhubungan pada produktifitas individu pegawai. 

Dalam penelitian ini ialah pengembangan dari penelitian-penelitian yang 

dahulu sudah dilakukan, yang meneliti tentang adanya pengaruh keadilan 

organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). Pada penelitian yang dilakukan oleh Bakhshi et 

al (2013) mengungkapkan kepuasan kerja sangat berpengaruh dan 

dianggap perlu untuk dapat berperilaku diskresioner para pegawai. Pegawai 

yang berperilaku secara adil terhadap pegawai lain dan diperlakukan adil 

oleh organisasi, akan memegang rasa kepercayaan kepuasan kerja serta 

komitmen yang berdampak pada rasa saling memiliki sesama pegawai yang 

dibandingkan pada pegawai yang tidak mempunyai perlakuan tidak adil. 

Apabila tingkatan keadilan yang diperoleh dari organisasi tersebut rendah 

maka cenderung mempengaruhi kepuasan kerja dan komitmen yang cukup 

rendah. Begitupun apabila tingkat keadilan pada organisasi tersebut 

dirasakan cukup tinggi maka kepuasan dan komitmen organisasi pegawai 

akan meningkat tinggi juga. Terciptanya komitmen organisasi berdasarkan 

pada keadaan organisasi yang tinggi yang dirasakan pegawai bisa 

memberikan dorongan pada berjalannya Organizational Citizenship 

Behavior. Iqbal et al (2012) mengungkapkan bahwa dalam organisasi yang 

punya keadilan organisasi pada para pegawainya dan mempunyai keadilan 

prosedural membuktikan pegawai merasa lebih puas dalam bekerja, 
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sehingga pegawai tersebut berperilaku lebih dalam pekerjaan, remunerasi 

sistem formal penghargaan, dan intinya dapat meningkatkan perilaku OCB.  

Pada penelitian terdahulu keadilan organisasi telah menampilkan 

adanya hubungan yang signifikan dan cukup kuat yaitu antara keadilan 

organisasi terhadap OCB. Maysarah (2015) mengungkapkan secara nyata 

bahwa keadilan organisasi dapat mengutamakan pegawai yang 

memperlakukan dengan adil baik itu keadilan prosedural dan keadilan hasil. 

Dalam konsep keadilan organisasi bisa dijadikan perhatian untuk pemimpin 

oraganisasi tersebut antar lain tupoksi kerja, gaji, reward, perlakuan serta 

dalam hal-hal tertentu yang punya kualitas interaksi di dalam organisasi. 

Pada selanjutnya peneliti ini mengatakan salah satunya keadilan organisasi 

dapat memberikan dukungan pada organisasi yang dapat dirasakan 

bersama untuk selanjutnya bisa memberikan dorongan pada pegawai 

kemudian dibalas dengan perilaku OCB.  

Dalam penelitian ini yang menjadikan fenomena gap pada keadilan 

organisasi yaitu pada pegawai PKH Kementerian Sosial Kabupaten Pati 

terdapat beberapa perbedaan di dalam jumlah nominal pemberian gaji yang 

memberikan rasa tidak adil dikarenakan masih ada kesenjangan jumlah gaji 

yang diberikan pada pegawai setiap bulannya antara lain pada pegawai 

yang sudah bekerja lima tahun atau lebih diberikan gaji Rp. 2.800.000, 

sedangkan untuk pegawai yang sudah bekerja 2 tahun atau lebih diberikan 

gaji Rp. 2.700.000, dan untuk gaji pegawai yang baru bekerja 1 tahun atau 

lebih setiap bulan Rp. 2.600.000, dilihat dari gaji yang diberikan kepada 

pegawai terdapat perbedaan dan kesenjangan yang menjadikan 

ketidakadilan. 
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Variabel lain pada penelitian ini yaitu komitmen organisasi disamping 

kepuasan kerja dan keadilan organisasi yang menjadi variabel eksogen. 

Robbins (2019:32) berpendapat bahwa tingkat seberapa pegawai mampu 

mencapai tingkatan yang berkaitan dengan diri pegawai tersebut kepada 

organisasi dan sasaran, harapan yang bisa dipertahankan keanggotaannya 

pada organisasi tersebut. Luthans (2012:22) mengungkapkan komitmen 

organisasi didefinisikan sebagai (1) keinginan yang cukup kuat untuk dapat 

dan tetap menjadikan pegawai tersebut masih dalam anggota, (2) keinginan 

yang tinggi untuk tetap berusaha dan menjadikan harapan dirinya berpotensi 

terhadap organisasi, (3) punya keyakinan yang kuat penerimaan nilai dan 

tujuan dari organisasi tersebut. Disamping itu sikap yang memberikan 

gambaran seorang pegawai loyal kepada organisasi dan berproses 

berkelanjutan pada anggota organisasi dengan mewujudkan ekspresi serta 

perhatian kepada lembaga organisasi dan keberhasilan ataupun memajukan 

organisasi yang berlanjut. Seluruh indikator pada OCB punya pengaruh 

signifikan pada kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Maka, organisasi 

dapat diberikan perhatian dengan cara supaya bisa tercipta atmosfer situasi 

dan kondisi kerja yang mampu membuat pegawai merasa puas bekerja dan 

punya komitmen kepada organisasi (Qamar, 2012:141). 

Pada research gap ada beberapa perbedaan pandangan diantara 

peneliti yang satu dengan yang lainnya, penelitian yang menyatakan 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior yaitu Pratikto (2015), yang menyatakan hasil 

penelitiannya telah dipublikasikan oleh Hanzaee et al (2013) 

mengungkapkan bahwa variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh 
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signifikan kepada perilaku Organizational Citizenship Behavior. Sedangkan 

pada penelitian lain menemukan pada penelitian yang dahulu terkait 

pengaruh variabel keadilan organisasi kepada OCB, mempunyai pengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior, 

begitupula Tahiri et al (2018) menyatakn positif serta signifikan. Hal tersebut 

berbeda dengan hasil penelitian Widianingrum (2010) dalam penelitiannya 

menyatakan hasil pengaruh keadilan organisasi terhadap Organizational 

Citizenship Behavior, memberikan hasil bahwa tiga indikator dari jumlah 

enam indikator punya pengaruh positif dan signifikan terhadap OCB, 

sedangkan tiga indikator lainnya tidak berpengaruh secara signifikan kepada 

Organizational Citizenship Behavior. 

Dalam penelitian ini berposisi sebagai pengembangan penelitian 

yang sudah dahulu dilakukan yaitu mengenai bangunan dan model rumusan 

tentang penelitian yang dijadikan rujukan untuk penelitian ini menggunakan 

penelitian yang dilakukan Pratikto et al (2015) yang mengungkapkan bahwa 

kepuasan kerja ialah salah satu faktor kunci dalam berperilaku kewargaan 

dalam berorganisasi atau Organizational Citizenship Behavior yang kuat, 

pada sesi selanjutnya pegawai dapat memberikan dukungan yang penuh 

untuk mencapai tujuan keberhasilan organisasi tersebut. Tahiri et al (2018) 

mengatakan bahwa beberapa indikator yang punya komponen keadilan 

organisasi antara lain keadilan interaksonal, keadilan prosedural, dan 

keadilan distribuktif yang menjadikan faktor tersebut dukungan tujuan 

keberhasilan dalam organisasi. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas dan 

pengamatan peneliti ditemukan sejumlah rujukan yang mengarah pada 

pentingnya mengangkat topik penelitian akan mekanisme terwujud adanya 

pengaruh terhadap Organizational Citizenship Behavior, maka pada 

penelitian ini dikembangkan berbagai faktor yang berkaitan dengan 

penganuh terhadap hal tersebut. Berdasarkan hal itu, masih terdapat 

perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh kepuasan kerja, keadilan 

organisasi dan komitmen terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) maka permasalahannya adalah bagaimana meningkatkan 

Organizational Citizenship Behavior pada pegawai PKH ICemensos 

Kabupaten Pati melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening. 

Pertanyaan penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional? 

2. Bagaimana pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen 

organisasional? 

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap organizational 

citizenship behaviour?  

4. Bagaimana pengaruh kepuasan Kerja terhadap organizational 

citizenship behavior melalui komitmen organisasional? 

5. Bagaimana penganuh keadilan organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior melalui komitmen organisasional?  
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan:  

1. Menganalisis pengaruh kepuasan Kerja terhadap komftmen  

2. Menganalisis pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen 

organisasional.  

3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap terhadap 

organizational citizenship behavior.  

4. Menganalisis pengaruh kepuasan Kerja terhadap organizational 

citizenship behavior melalul komitmen organisasional. 

5. Menganalisis pengaruh keadilan organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior melalui komitmen organisasional.  
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1.4 Manfaat Penelitian  

Harapan yang didapat dari penelitian ini supaya bermanfaat sebagai berikut 

ini:  

1. Manfaat teoritis, bisa sebagai referensi yang komprehensif khususnya 

menyajikan bukti empirik tentang upaya peningkatan organizational 

citizenship behavior Pegawai PKH terhadap kepuasan kerja, keadilan 

organisasi, dan komitmen organisasional sebagai variabel intervening 

pada Pegawai PKH Kabupaten Pati.  

2. Manfaat praktis, bisa sebagai bahan kajian untuk sumbangsih pada  PKH 

Kabupaten Pati dalam pengambilan keputusan dalam upaya melakukan 

Iangkah-Iangkah yang diperlukan untuk meningkatkan organizational 

citizenship behavior Peg awai PKH yang senantiasa menunjukkan 

dimensi OCB akan memberikan banyak manfaat bagi instansi, 

diantaranya: meningkatkan kinerja dan efektivitas secara agregat, 

meningkatkan kepuasan kerja, meningkatkan kualitas pelayanan, 

menurunkan tindakan indisipliner Pegawai, meningkatkan loyalitas 

Pegawai, komitmen dan kepedulian pegawai terhadap instansinya, 

mendorong kepaduan kerja tim, serta dapat membantu terciptanya 

organisasi yang ramping dan efektif.  

 

 


