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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah  

Di era globalisasi yang ditandai pesatnya teknologi dan adanya persaingan 

yang sangat ketat mengharuskan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan 

adanya perubahan-perubahan yang ada pada lingkungan bisnis global. Hal yang 

dapat dilakukan perusahaan untuk dapat beradaptasi dengan perubahan yaitu 

dengan mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan secara optimal. Sumber 

daya yang paling utama dalam perusahaan yaitu sumber daya manusia, dimana 

sumber daya manusia merupakan pelaksana dari semua kegiatan operasional dalam 

perusahaan yang dibutuhkan untuk proses tercapainya tujuan perusahaan. Dengan 

sumber daya yang optimal maka akan mendukung kinerja yang efektif dalam  

perusahaan karena sumber daya manusia merupakan sumber kompetitif yang 

dimiliki perusahaan melalui karyawan yang memiliki komitmen tinggi (Pratiwi & 

Dewi, 2020). 

Kondisi persaingan yang ketat mengharuskan SDM untuk selalu 

memperbaiki kualitas dan mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki 

dalam menjalankan pekerjaannya. Perusahaan memiliki peran besar dalam upaya 

peningkatan kinerja karyawan, Perusahaan harus berperan aktif dalam menciptakan 

kondisi yang nyaman bagi karyawan dan perusahaan juga perlu mengapresiasi 

setiap hasil kerja karyawan dalam perusahaan. Kondisi kenyamanan karyawan di 

dalam perusahaan dapat dilihat dari keadilan organisasi, lingkungan kerja non fisik 

dan komitmen organisasi dari perusahaan tempat kerja. Namun kenyataannya 
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fenomena yang terlihat masih adanya pemimpin yang kurang memberi perhatian 

kepada karyawannya. Ditemukan budaya organisasi yang kurang memberikan 

apresiasi bagi hasil kerja karyawan dan kurangnya keadilan bagi karyawan 

(Lestiyanie & Yanuar, 2019). 

Keadilan organisasi adalah sebuah konsep yang menyatakan persepsi 

karyawan mengenai sejauh mana mereka diperlukan dalam organisasi dan  

bagaimana persepsi tersebut dapat memberi pengaruh pada hasil organisasi seperti 

komitmen dan kepuasan. Keadilan organisasi merupakan semua persepsi yang 

dianggap adil di tempat kerja. Perlakuan organisasi dianggap adil oleh karyawan 

ketika hasil yang diterima karyawan sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan 

karyawan atas hasil-hasil tersebut. Keadilan organisasi dapat dikatakan adil 

tergantung persepsi individu masing-masing. Keadilan organisasi yang dapat 

dirasakan karyawan akan menjadikan karyawan memiliki inisiatif untuk mampu 

bekerja sama dengan baik serta berpartisipasi aktif dalam segala kegiatan 

operasional yang ada pada organisasi (Yulisza, 2019). 

Kurangnya keadilan bagi karyawan membuat perilaku karyawannya terkesan 

individualisme dan tidak terlihat adanya perilaku organizational citizenship 

behavior  yang muncul dalam lingkup perusahaan (Lestiyanie & Yanuar, 2019). 

Keadilan organisasi sangat berperan penting untuk mendukung tercapainya 

perilaku OCB. Perhatian terhadap persepsi keadilan sangat penting sebab karyawan 

yang merasa telah diperlakukan adil oleh perusahaan akan memiliki kepuasan dan 

komitmen organisasi yang tinggi. Karyawan yang memiliki kepuasan dan 

komitmen yang tinggi akan memperlihatkan perilaku positif, diantaranya perilaku 
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OCB serta meningkatkan kinerja karyawan untuk perusahaan (Lestiyanie & 

Yanuar, 2019). 

OCB merupakan suatu perilaku kerja  karyawan yang memberikan manfaat 

untuk perusahaan, tetapi manfaat tersebut tidak bermanfaat secara langsung atau 

secara eksplisit diakui oleh sistem penghargaan (Wahyuni & Supartha, 2019). 

Menurut Pratiwi & Dewi (2020) OCB merupakan suatu perilaku dari karyawan di 

luar kewajibannya pada jam kerja perusahaan yang dilakukan secara sukarela 

dengan inisiatif karyawan pada suatu organisasi. Faktor yang mempengaruhi 

tercapainya perilaku OCB yaitu faktor internal dalam diri karyawan seperti 

kepuasan kerja, nilai moral, dan lain sebagainya. Selain faktor internal, tercapainya 

OCB juga dipengaruhi faktor eksternal seperti manajemen dalam perusahaan, 

kepemimpinan yang ada di suatu perusahaan, dan budaya perusahaan tempat 

karyawan bekerja. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut Yulisza (2019) yang 

mengemukakan terdapat empat faktor yang mampu mendorong tercapainya OCB. 

Empat faktor yang mempengaruhi tercapainya OCB antara lain: karakteristik 

individu, karakteristik tugas, karakteristik organisasi serta perilaku pimpinan.  

Variabel lingkungan kerja juga mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

sebuah perusahaan tempat kerja. Lingkungan kerja yang tidak memberikan 

kenyamanan pada karyawan berdampak pada kinerja yang tidak maksimal. 

Sedangkan lingkungan kerja yang nyaman akan menyebabkan tingkat konsentrasi 

karyawan dalam bekerja meningkat, dan kondisi tersebut menyebabkan tingkat 

produktivitas karyawan meningkat. Lingkungan kerja didefinisikan sebagai 

keadaan yang ada di sekitar karyawan dan keadaan yang mampu memberikan 
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dampak pada diri karyawan mengenai pekerjaan yang menjadi tanggung jawab 

karyawan dalam perusahaan (Prasasti & Yuniawan, 2017).  

Kondisi kerja berkaitan secara erat dengan lingkungan kerja. Kondisi kerja 

merupakan keseluruhan keadaan tempat karyawan bekerja, meliputi lingkungan 

fisik serta non fisik yang memberikan kenyamanan untuk karyawan dalam 

melaksanakan dan menjalankan pekerjaan dalam perusahaan. Ketika kondisi kerja 

yang positif dapat dirasakan maka akan mendorong karyawan untuk tercapai 

kepuasan dalam melakukan pekerjaan. Namun sebaliknya ketika kondisi kerja tidak 

baik maka kepuasan tidak dapat tercipta di diri karyawan serta dapat menghambat 

tercapainya OCB dalam perusahaan. 

Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan 

dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan sesama 

rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan (Prasasti & Yuniawan, 2017). 

Lingkungan non fisik dalam perusahaan meliputi hubungan atasan dengan 

bawahan, hubungan antar karyawan dalam perusahaan (Prasasti & Yuniawan, 

2017). Lingkungan non fisik yang tidak berjalan dengan baik akan membuat 

karyawan kurang nyaman dalam melakukan pekerjaannya dan cenderung stres 

dalam melakukan pekerjaan yang sedang dijalankan (Prasasti & Yuniawan, 2017). 

Selain keadilan organisasi dan lingkungan non fisik, komitmen organisasi 

juga mempengaruhi tercapainya OCB dalam suatu perusahaan. Menurut Wahyuni 

& Supartha, (2019) komitmen organisasi adalah suatu sikap yang menggambarkan 

seberapa jauh karyawan mengenal, mengetahui visi dan misi organisasinya serta 
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seberapa besar tingkat loyalitas kepada organisasinya. Seorang karyawan yang 

memiliki komitmen tinggi dalam organisasi akan memberikan seluruh kinerja dan 

loyalitas yang baik bagi organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi 

cenderung akan menunjukkan kesetiaannya terhadap perusahaan (Pratiwi & Dewi, 

2020). 

Menurut  Yulisza (2019) keberhasilan atau tercapainya OCB dapat dilihat dari 

indikator inisiatif individu terhadap organisasi dan kepatuhan individu terhadap 

organisasi. Karyawan yang memiliki tingkat inisiatif pada organisasi akan secara 

sukarela memberikan ide kreativitasnya untuk kemajuan organisasi dan karyawan 

dengan tingkat kepatuhan yang tinggi kepada organisasi akan mengikuti peraturan, 

prosedur, dan nilai-nilai yang ada dalam organisasi bahkan ketika tidak berada 

dalam pengawasan atasan. Namun sebaliknya karyawan yang tidak memiliki 

kepatuhan pada organisasi akan mengikuti aturan dan prosedur jika terdapat 

pengawasan dari atasan. Di samping itu, karyawan dengan tingkat inisiatif rendah 

akan pasif dalam menyumbangkan ide untuk kemajuan perusahaan sehingga OCB 

tidak tercapai dengan maksimal (Yulisza, 2019). 

Berdasarkan wawancara dengan admin CV Mitra Sejati pada tanggal 5 Juni 

2021 diketahui bahwa permasalahan yang terjadi pada CV Mitra Sejati adalah 

tingkat inisiatif dan kepatuh karyawan masih kurang baik. Hal tersebut dilihat dari 

karyawan perilaku individu masing-masing karyawan yang pasif dalam bekerja. 

Karyawan kurang berkontribusi untuk menyumbangkan ide-ide kreatifitasnya 

untuk kemajuan perusahaan dalam proses pencapaian tujuan. Selain itu 

permasalahan juga dilihat dari tingkat kepatuhan individu yang masih kurang 
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terhadap perusahaan, banyak individu atau karyawan yang bekerja dengan baik 

ketika dalam pengawasan atasan tetapi bekerja kurang maksimal ketika atasan 

sedang tidak melakukan pengawasan di lapangan. Tingkat kepatuhan dan inisiatif 

yang masih rendah dapat dilihat dari tabel data rekapitulasi absensi pada tabel 1. 

Tabel 1.1 

Data Rekapitulasi Absensi Karyawan CV Mitra Sejati di Bulan Januari-April 

2021 

Bulan Tahun Total 

Karyawan 

Total 

Hari 

Kerja 

Total 

Kehadiran 

Karyawan 

Seharusnya 

Presensi 

Karyawan 

Total 

Kehadiran 

Persentase 

Ketidakhadiran 

Karyawan (%) 

Januari 2021 180 25 4500 192 4308 4,26 

Februari 2021 180 23 4140 186 3954 4,39 

Maret 2021 180 25 4500 195 4305 4,33 

April 2021 180 25 4500 187 4313 4,15 

Rata-rata 4,28 

Sumber: Data CV Mitra Sejati Bulan Januari-April 2021 

Berdasarkan data absensi karyawan di CV Mitra Sejati pada bulan Januari-

April (tabel 1) dapat dilihat bagaimana tingkat OCB karyawan CV Mitra Sejati 

sangat kurang. Gresida & Utama (2019) menyatakan rata-rata absensi 2-3 persen 

per bulan masih bisa dinyatakan baik dan absensi lebih dari 3 persen 

menggambarkan kondisi yang tidak baik dalam organisasi. Data Rekapitulasi 

absensi CV Mitra Sejati menunjukkan tingkat absensi lebih dari 3 persen dan ini 

menunjukkan adanya indikasi masalah mengenai kepatuhan dan inisiatif karyawan 

yang masih terbilang rendah pada organisasi. Dilihat dari tingkat kepatuhan dan 

inisiatif yang masih terbilang rendah menunjukkan OCB dalam perusahaan CV 

Mitra Sejati belum tercapai secara maksimal. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Kittikunchotiwut (2017); Imamoglu, Ince, 

Turkcan & Atakay (2019); Kumari & Thapliyal (2017)  menghasilkan keadilan 

organisasi berpengaruh positif terhadap OCB. Penelitian yang dilakukan oleh  

Ismail, Iqbal, Adeel (2018) menghasilkan komitmen organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap OCB. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi & Dewi 

(2020); Bazgir, Hojjat & Nejad (2018); Yulisza (2019)  menghasilkan keadilan 

organisasi berpengaruh positif dan ditemukan hasil signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Ketika keadilan organisasi baik, maka akan terciptanya komitmen 

organisasi yang baik. Sebaliknya jika tingkat keadilan organisasi pada perusahaan 

rendah maka komitmen organisasi pada perusahaan juga tidak berjalan baik. 

Prasasti & Yuniawan (2017) melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Pengaruh Stres Kerja dan Lingkungan Kerja Non Fisik Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel 

Intervening (Studi Pada Karyawan Departemen Spinning PT. Daya Manunggal 

Salatiga)”. Hasil penelitian yang dilakukan Prasasti & Yuniawan (2017) 

menghasilkan bahwa lingkungan kerja non fisik memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap komitmen organisasi. Jika dalam perusahaan tercipta 

lingkungan kerja yang nyaman untuk karyawan maka komitmen organisasi dalam 

diri karyawan juga akan meningkat. Hasil penelitian diatas sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan Kurniasari & Halim (2013) yang menghasilkan terdapat pengaruh 

positif yang signifikan lingkungan kerja terhadap komitmen organisasi. 
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Penelitian lebih lanjut mengenai keadilan organisasi, lingkungan kerja non 

fisik, OCB dan komitmen organisasi perlu dilakukan karena adanya research gap 

yang ditemukan pada peneliti terdahulu. Menurut Wahyuni & Supartha (2019) 

keadilan organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening mendapatkan hasil keadilan 

organisasi berpengaruh positif terhadap OCB. Semakin baik keadilan organisasi 

yang diberikan terhadap karyawan akan mengakibatkan OCB para karyawan akan 

meningkat. Keadilan yang diberikan dari perusahaan juga dapat menjadikan 

komitmen dari karyawan untuk menghasilkan perilaku OCB (Kittikunchotiwut, 

2017). Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan  Yulisza (2019) yang 

mendapatkan hasil bahwa  keadilan organisasi tidak berpengaruh terhadap OCB. 

Alasannya dalam penelitian yang dilakukan Yulisza, (2019) pada golongan buruh 

pabrik rokok di PT Djarum yang dibayar harian, tujuan utamanya hanya bekerja 

untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehingga keadilan organisasi yang 

diberikan perusahaan tidak berpengaruh terhadap OCB buruh harian.  

2. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Penelitian mengambil objek penelitian di CV Mitra Sejati 

 Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan CV Mitra Sejati dengan 

jumlah responden yang dijadikan sampel berjumlah 124 karyawan. 

a) Variabel eksogen adalah keadilan organisasi dan lingkungan 

non fisik. 

b) Variabel endogen adalah OCB dan komitmen organisasi. 
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 Penelitian ini dilakukan dengan jangka waktu bulan pada bulan Juni 2021 s.d 

November 2021. 

3.  Perumusan Masalah  

Beberapa permasalahan pada CV Mitra Sejati antara lain: 

1. Tingkat inisiatif karyawan pada organisasi masih rendah. Hal itu dilihat dari 

karyawan pasif dalam memberikan kontribusi ide kreativitasnya untuk 

kemajuan organisasi. 

2. Tingkat kepatuhan karyawan pada organisasi masih kurang baik, Hal itu 

dilihat dari kerja karyawan yang mengikuti peraturan atau prosedur Ketika 

terdapat pengawasan dari atasan tetapi kerja karyawan kurang maksimal 

apabila tidak adanya pengawasan dari atasan. 

3. Kurangnya tingkat inisiatif karyawan dan tingkat kepatuhan karyawan 

menggambarkan belum tercapainya OCB secara maksimal dalam organisasi. 

OCB belum tercapai secara maksimal pada CV Mitra Sejati. Padahal OCB 

memiliki peran sangat besar bagi perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

penelitian untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi OCB. Faktor-faktor 

tersebut misalnya keadilan organisasi, lingkungan kerja non fisik, dan komitmen 

organisasi.  

Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut maka pertanyaan penelitian 

sebagai berikut:  

a. Bagaimana pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen organisasi pada 

CV Mitra Sejati?  

b. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja non fisik terhadap komitmen 
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organisasi pada CV Mitra Sejati?  

c. Bagaimana pengaruh keadilan organisasi terhadap OCB pada CV Mitra 

Sejati?  

d. Bagaimana pengaruh lingkungan non fisik terhadap OCB pada CV Mitra 

Sejati?  

e. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap OCB pada CV Mitra 

Sejati?  

4. Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui pengaruh keadilan organisasi terhadap komitmen 

organisasi pada CV Mitra Sejati. 

b. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja non fisik terhadap komitmen 

organisasi pada CV Mitra Sejati.  

c. Untuk mengetahui pengaruh keadilan organisasi terhadap OCB pada CV 

Mitra Sejati. 

d. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan non fisik terhadap OCB pada CV 

Mitra Sejati.  

e. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap OCB pada CV 

Mitra Sejati. 

5. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dan 

sumbangan pemikiran untuk CV Mitra Sejati dalam upaya melakukan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan. 
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2. Bagi akademisi penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan rekan-

rekan mahasiswa serta menjadi bahan referensi untuk peneliti selanjutnya.  

3. Bagi penulis penelitian ini dapat memberikan serta menambah pengetahuan 

baru untuk mampu menerapkan teori yang telah didapat di perkuliahan 

dengan kenyataan sebenarnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


