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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

Salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk bekerja adalah adanya 

penghasilan atau kompensasi yang diterima.Kompensasi ini dapat terdiri dari 

berbagai jenis diantaranya gaji, tunjangan kesehatan, dan lain-lain.Kompensasi 

ada yang diberikan berdasarkan kinerja dan ada yang diberikan diluar kinerja 

pegawai.Sasaran diberikan kompensasi pegawai adalah untuk meningkatkan 

produktivitas dan tercapainya tujuan organisasi. Pemberian kompensasi yang 

sepadan akan membuat pegawai dihargai dengan baik dan bersemangat dalam 

bekerja dan pada akhirnya pegawai akan berusaha meningkatkan kinerjanya 

dengan baik pada organisasi. 

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 84 Tahun 2017 Tentang 

Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pati 

menyatakan bahwa tambahan penghasilan adalah penghasilan dalam bentuk uang 

diluar gaji dan tunjangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai 

Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati dan bersumber dari APBD (Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah).Tambahan penghasilan pada Pemerintah 

Kabupaten Pati saat ini belum diukur berdasarkan kinerja melainkan diukur 

berdasarkan eselon dan golongan juga tingkat kehadiran pegawai. 
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Adanya kompensasi mendorong peningkatan kinerja.Menurut (Handoko 

2001) kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai 

balas jasa untuk kerja mereka. (Simamora 2004) menyatakan kompensasi 

merupakan apa yang diterima oleh para pegawai sebagai ganti kontribusinya 

kepada organisasi. Menurut Wayne (Mangkuprawira, 2002) meliputi bentuk tunai 

langsung , pembayaran tidak langsung dalam bentuk manfaat karyawan agar 

bekerja keras untuk mencapai produktivitas yang tinggi. 

Selain kompensasi, faktor yang mendorong kinerja pegawai adalah 

kepribadian.Kepribadian merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai.Kepribadian digunakan untuk memprediksi kinerja pegawai secara 

konstektual meskipun tidak mendukung kinerja pegawai secara teknis (Kierstead, 

1998).Hubungan antara kepribadian dan kinerja seseorang dipengaruhi oleh 

keadaan dan kecenderungan individu untuk berperilaku berbeda dan menyimpang 

dari karakteristik sifat ketika berada diluar lingkungan kerja (Barrick dan Mount, 

1993). Hubungan ini juga dipengaruhi oleh keanekaragaman karakter dan faktor 

lingkungan (Goffin dan Rothstein, 1996).Faktor kepribadian perlu mendapat 

perhatian terkait dengan semangat dan harapan individu untuk bekerja inovatif, 

membawa tujuan organisasi dan bertanggungjawab dalam penyelesaian 

pekerjaan.(Rivai 2003) menyebutkan perilaku individu dibentuk oleh kepribadian, 

pengalaman, kemampuan dan karakteristik biografis. Apabila individu 

mempunyai konsep diri positif dimana individu mempunyai rasa percaya diri, 

termotivasi untuk berprestasi serta mampu mengatasi setiap masalah yang 
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dihadapi, maka individu tersebut akan berhasil menjalankan tugas dan 

tanggungjawabnya serta diharapkan lebih komit terhadap orgnisasinya. 

TABEL 1.2 

DATA LINGKUNGAN KERJA 

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PATI 

 

NO FASILITAS JUMLAH KONDISI 

 
1 

 
Bangunan gedung kantor (tempat kerja) 

 
1 unit gedung 

 
Baik 

 

 

2 

 

 

Toilet 

4 titik. 2 titik di 

lantai atas dan 2 

titik di lantai 

bawah 

 

 

Baik 

 
3 

 
Bangunan gudang penyimpanan barang 

 
1 ruangan 

 
Baik 

 
4 

 
Tempat Parkir Kendaraan 

 
1 bidang 

 
Baik 

 
5 

 
Bangunan tempat pembuangan samah kantor 

 
1 titik 

 
Baik 

 
6 

 
Paving halaman 

 
I bidang 

 
Baik 

 
7 

 
Pagar 

 
1 bidang 

 
Baik 

 
8 

 
Mobil Dinas dan Operasional 

 
11 unit 

 
Baik 

 
9 

 
Mobil Ambulance 

 
4 unit 

 
Baik 

 
 

10 

 
 

Personal Komputer 

 
 

50 unit 

1 unit dalam 
kondisi kurang 
baik 

 
11 

 
Printer 

 
55 unit 

 
Baik 

 
12 

 
Meja kerja 

 
87 unit 

 
Baik 

 
13 

 
Kursi Kerja 

 
75 unit 

 
Bak 

 
14 

 
Lemari 

 
40 unit 

 
Baik 
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15 

 
AC 

 
37 unit 

 
Baik 

 
16 

 
Jalur evakuasi 

 
- 

 
Belum tersedia 

 
17 

 
Ruang laktasi 

 
- 

 
Belum tersedia 

 
18 

 
Kantin 

 
- 

 
Belum tersedia 

 

 

19 

 

 

Tempat Ibadah 

 

 

- 

Tempat Ibadah 

saat ini yg 

tersedia adalah 
Mushola 

 
Sumber : Simda Aset Dinas Kesehatan 2021 

 

 
 

Kepribadian seseorang akan berpengaruh terhadap apa yang individu itu 

lakukan, salah satunya dalam berorganisasi yang akan berpengaruh pula terhadap 

kinerja yang dilakukan. Kinerja berarti pencapaian/prestasi seseorang berkenaan 

dengan tugas yang diberikan kepadanya (Soedarmayanti, 2014:259).Dalam rangka 

melaksanakan pekerjaannya, seorang pegawai berinteraksi pegawai lainnya di 

lingkungan kerjanya dan atasannya.Interaksi antar pegawai tentunya membawa 

sifat, karakter dan pembawaan masing-masing individu di dalam suatu organisasi. 

Hal ini menyebabkan perilaku individu yang akan menentukan perilaku organisasi 

yang mewadahinya. Manusia atau dalam konteks organisasi disebut sebagai 

pegawai atau pekerja akan membawa sifat-sifat yang dimilikinya ke dalam 

organisasi. Kemampuan diri, kepercayaan pribadi, pengharapan, pemenuhan 

kebutuhan dan pengalaman masa lalunya saat memasuki lingkungan baru yaitu 

organisasi (Herlambang, 2014:17). 
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Peningkatan kinerja akan terjadi jika organisasi bergerak dari pendekatan 

berorientasi kontrol tradisional terhadap manajemen tenaga kerja, yang terletak 

pada perintah yang telah ada, melaksanakan kontrol dan “mencapai efisiensi 

dalam penerapan tenaga kerja” (Walton, 1985 dalam Sunarto, 2005). 

Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai keunggulan 

harus mengusahakan kinerja individual yang setinggi-tingginya, karena pada 

dasarnya kinerja individu mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja dan 

apad akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Kinerja 

menurut (Prawirosentono 2000) adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 

seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan 

wewenangnya dan tanggungjawabnya masing-masing untuk mencapai tujuan 

organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hokum dan sesuai dengan 

moral maupun etika. Penilaian kinerja terhadap pegawai didasarkan pada job 

description dalam organisasi.Dengan demikian, baik buruknya kinera pegawai 

bisa dilihat dari kemampuan melaksanakan tugasnya sehari-hari. 

Penilaian kinerja merupakan kegiatan mengukur/menilai untuk 

menetapkan seorang pegawai/karyawan sukses atau gagal dalam melaksanakan 

pekerjaannya dengan menggunakan standar pekerjaan sebagai tolak ukurnya. 

Menurut David A. Nadler, dkk (Herlambang, 2014:17) karakteristik 

individu yang berinteraksi dengan karakteristik organisasi, maka akan diwujudkan 

dalam perilaku organisasi. Perilaku organisasi yang merupakan hasil interaksi dari 

sifat manusia ini juga mempengaruhi laju pertumbuhan organisasi.Kepribadian 
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dan karakteristik manusia sebagai pelaku organisasi merupakan faktor yang 

menentukan kinerja pegawai. Kepribadian yang menyenangkan, ramah, terbuka 

serta mampu berinovasi dari seluruh pegawai dalam sebuah institusi akan 

menghasilkan kondisi pekerjaan yang kondusif, sehingga peningkatan kinerja 

dapat dicapai dengan optimal. Kinerja yang optimal dari seluruh lini dari suatu 

institusi akan mendekatkan keberhasilan institusi itu sendiri. 

Tabel 1.3 

Keadaan Persentase Kehadiran Pegawai 

Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2021 

 

 

No Bulan Hadir Tanpa Keterangan 

1 Januari 94 % 6 % 

2 Februari 94 % 6 % 

3 Maret 94 % 6 % 

4 April 94 % 6 % 

5 Mei 95 % 5 % 

6 Juni 94 % 6 % 

7 Juli 95 % 5 % 

8 Agustus 94 % 6 % 

9 September 94 % 6 % 

10 Oktober 94 % 6 % 

11 November 94 % 6 % 

12 Desember 94 % 6 % 

 Rata-rata 94 % 6 % 

Sumber :Laporan aplikasi e-presensi Kabupaten Pati Tahun 2021 
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Dari tabel 1.2 dapat terilustrasikan bahwa tingkat kedisiplinan sebagai 

salah satu indikator keprbadian menunjukkan masih adanya pegawai yang tidak 

hadir tanpa keterangan yang sah setiap bulan sepanjang tahun 2021. 

Salah satu kepribadian yang merujuk pada keberhasilan organisasi adalah 

adanya perilaku ekstra peran (Organizational Citizenship Behaviour) / (OCB). 

OCB secara umum dikonsepsikan berisi sejumlah besar perilaku proporsional 

karyawan yang berkontribusi memberikan (1) gagasan atau pemikiran untuk 

meningkatkan atau mendukung keefektifan organisasi dan (2) kepentingan- 

kepentingan yang melebihi apa yang telah dikenali oleh sistem insentif formal 

organisasi. 

Organisasi harus percaya bahwa untuk mencapai keunggulannya, perlu 

mengusahakan kinerja individu setinggi-tingginya. Pada dasarnya kinerja individu 

mempengaruhi kinerja tim dan apada akhirnya mempengaruhi kinerja organisasi 

secara keseluruhan. Perilaku yang menjadi tuntutan organisasi tidak hanya 

perilaku in-role tetapi juga perilaku extra-role di dalam organisasi yang dikenal 

dengan istilah Organizational Citizanship Behavior (OCB) tersebut. 

Jadi OCB dapat didefiniskan sebagai perilaku sukarela/ekstra-role 

behavior yang tidak termasuk dalam uraian jabatan, perilaku spontan/tanpa saran 

atau perintah seseorang, perilaku yang bersifat menolong, serta perilaku tidak 

mudah terlihat dan dapat dinilai melalui evaluasi kerja.Contohnya seperti 

membantu rekan kerja untuk lebih cepat menyelesaikan tugas kerjanya dengan 

sukarela disaat pekerjaannya sudah selesai terlebih dahulu. 
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OCB merupakan kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di 

tempat kerja. OCB ini melibatkan beberapa perilaku meliputi perilaku menolong 

orang lain, menjadi sukarelawan (volunteer) untuk tugas0tugas ekstra, patuh 

terhadap peraturan dan prosedur di empat kerja. Perilaku-perilaku ini 

menggambarkan “nilai tambah karyawan” yang merupakan salah satu bentuk 

prososial yaituperilaku social positif, konstruktif dan bermakna membantu 

(Aldag&Reschke, 1997:4). 

OCB sebagai perilaku individu yang bersifat bebas (discreationary), serta 

tidak secara langsung mendapat penghargaan dari sistem imbalan formal dan 

mendorong keefektifan fungsi-fungsi organisasi.OCB bersifat bebas dan sukarela 

karena perilaku tersebut tidak terdapat dalam tuntutan deskripsi jabatan yang 

berdasarkan kontrak dengan organisasi melainkan sebagai pilihan 

personal.Karyawan/pegawai yang baikcenderung melakukan perilaku OCB ini. 

Organisasi tidak akan berhasil tanpa ada anggota yang melakukan perilaku OCB 

(Marcoczy & Xin, 2002:22). 

Setiap organisasi, termasuk organisasi pemerintah mempunyai 

Organizational Citizenship Behavior atau OCB yang sangat membantu para 

pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam lingkup social pekerjaan 

mereka. Beberapa aspek yang dibutuhkan dan sekaligus dapat menentukan tinggi 

rendahnya kadar OCB para pegawai adalah tingkat loyalitas, kepatuhan dan 

partisipasi pegawai terhadap instansi yang menaungi. 
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Tabel 1.4 

Rata-Rata Penilaian Tangung Jawab/Integritas Pegawai Dinas 

KesehatanEnam Tahun Terakhir 

 

No Tahun Rata-Rata Katgori 

1 2016 79,05 Sedang 

2 2017 83,5 Baik 

3 2018 82 Baik 

4 2019 81 Baik 

5 2020 82 Baik 

6 2021 83 Baik 

Sumber: Statistik Indeks Profesionalitas ASN 

 

Tabel 1.4 menunjukkan bahwa tanggung jawab sebagai indikator 

OCB berkisar antara predikat sedang dan baik dan tidak pernah mencapai predikat 

sangat baik dalam kurun waktu enam tahun terakhir. 

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan, keadaan lingkungan 

kerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati belum mendukung karyawan untuk 

bekerja dengan nyaman, itu terlihat dengan ada banyaknya file-file yang 

berserakan disekitar tempat kerja karyawan, suhu ruangan yang belum menentu 

hampir diseluruh ruang kerja karyawan yang disebabkan belum tersedianya 

pengatur suhu ruangan yang merata serta luas ruang kerja yang kurang memadai 

sehingga membatasi ruang gerak karyawan. 
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Tabel 1.5 

Rata-Rata Penilaian Kinerja Pegawai Dinas KesehatanEnam Tahun 

Terakhir 

 

No Tahun Rata-Rata Katgori 

1 2016 85,30 Baik 

2 2017 84,80 Baik 

3 2018 86,70 Baik 

4 2019 85,60 Baik 

5 2020 81,45 Baik 

6 2021 85,45 Baik 

Sumber: Statistik Indeks Profesionalitas ASN 

 

Dari segi kinerja tingkat kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang 

terangkum dalam tabel 1.3 dapat dikatakan bahwa capaian penilaian kerja berkisar 

antara kategori sedang dan baik dan belum dapat mencapai kategori sangat baik 

(di atas 90. Hal itu menunjukkan belum optimalnya aspek disiplin pegawai serta 

terselesaikannya tugas sesuai target yang telah ditetapkan. 

Latar belakang research gap dari penelitian ini adalah adanya perbedaan 

hasil penelitian terdahulu. Anoki (2010) dalam penelitian menyatakan bahwa 

kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan.Dalam penelitian 

tersebut mengemukakan bahwa pemberian kompensasi akan meningkatkan 

kinerja karyawan Sementara Tanod Nanda Aromega dkk (2019) dalam penelitian 

menyatakan bahwa kompensasi secara parsial berpengaruh negatif terhadap 

kinerja karyawan.penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi berupa gaji, 
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insentif dan tunjangan yang tidak sesuai kondisi tidak selalu dapat menurunkan 

kinerja seorang karyawan 

Menurut Rinaldi Adam (2019) dalam penelitiannyamenyatakan bahwa 

kepribadian berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal tersebut bertolak 

belakang dengan penelitian Arief Tri Wicaksono dan Jun Surjanti (2016) dalam 

penelitian menyatakan kepribadian berpengaruh negatif terhadap kinerja. 

Berdasarkan Audrey Josephine dan Dhyah Harjanti (2017) dalam 

penelitian menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Adapun Anggita Dyah Ayu Safira dan Hasan Abdul Rozak 

(2020) dalam penelitian menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh negatif 

terhadap kinerja karyawan. 

Menurut Roymond Tan dan Zeplin Jiwa Husada Tarigan (2017) dalam 

penelitan menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif terhadap OCB. 

Hasil tersebut bertolak belakang dengan penelitian Sindhi Saraayu (2016) yang 

menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh negatif terhadap OCB. 

Menurut Nur Azizah Khumairoh (2016) dalam riset menyatakan bahwa 

kepribadian tidak berpengaruh terhadap OCB. Adapun Roby Sambung (2014) 

menyatakan kepribadian berpengaruh positif terhadap OCB dalam penelitiannya. 

Berdasarkan riset Lathifah Piyandini, Hari Nurweni, Retno Hartati 

(2020) menyatakan bahwa lingkungan kerja tidak berpengaruh tehadap OCB. Hal 

itu berkebalikan dengan Semuel Kailola (2018) dalam penelitian menyatakan 

bahwa variabel lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

OCB.ocb 
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Berdasarkan riset dari Dana Mustika Wati dan Jun Surjanti (2018) 

menyatakan bahwa OCB tidak berpengaruh pada kinerja pegawai. Hal itu 

berkebalikan dengan riset Tri Bodroastuti dan Argi Ruliaji (2016) yang 

menyatakan bahwa OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

 Pernyataan Masalah 

 

Berdasarkan data yang dituangkan dalam latar belakang ditemukan sejumlah 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Terdapat selisih yang cukup besar dalam pemberian kompensasi dalam 

pemberian tambahan penghasilan antar jabatan. 

2. Dari aspek kepribadian terdapat pegawai yang belum taat pada aturan jika 

dilihat dari data kehadiran 

3. Terdapat fasilitas kerja yang belum berada dalam kondisi baik 

 

4. Capaian kinerja belum berada dalam predikat sangat baik 

 

5. Pegawai belum memiliki sikap extra role yang ditunjukkan dengan predikat 

integritas yang belum dapat mencapai predikat sangat baik 

Adapun pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: 

 

1. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai ? 

 

2. Apakah kepribadian berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

 

4. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) ? 
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5. Apakah kepribadian berpengaruh terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) ? 

6. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) ? 

7. Apakah Organizational Citizenship Behavior (OCB) berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai ? 

 
 

Tujuan Penelitian 

 

Sejalan dengan perumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, 

penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pati 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepribadian terhadap kinerja pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pati 

3. Untuk menganalisis lingkungan kerja terhadap kinerja pada Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pati 

4. Untuk menganalisis pengaruh kompensasi terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 

5. Untuk menganalisis pengaruh kepribadian terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. 

6. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati. 
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7. Untuk menganalisis pengaruh Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) terhadap kinerja pegawai pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pati 

 
 

Manfaat Penelitian 

 

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat diantaranya : 

 

Bagi Lembaga/Organisasi 

 

a. Secara umum hasil penelitian diharapkan mampu memberikan 

masukan untuk perbaikan tentang kompensasi dan kepribadian di 

lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Pati sebagai salah satu upaya 

untuk peningkatan kinerja pegawai 

b. Memberikan gambaran yang realistis tentang kompensasi dan 

kepribadian terhadap kinerja pegawai dengan mediasi Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) sehingga secara langsung maupun tidak 

langsung akan meningkatkan pelayanan dan kinerja pegawai. 

 
 

Bagi Peneliti 

 

Dengan penelitian ini penulis dapat mengembangkan keilmuan dan 

bermanfaat untuk mengambil kebijakan di bidang pengembangan 

sumber daya manusia. 
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