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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset utama yang sangat penting 

bagi keberhasilan sebuah organisasi, mengingat di era globalisasi saat ini 

dibutuhkan sumber daya manusia yang terampil, ahli dan berprestasi tinggi. Hal 

ini sebagai sasaran bagi organisasi agar dapat memiliki sumber daya yang 

berkualitas dan menghasilkan sebuah kinerja yang baik sehingga sumber daya 

manusia itu sendiri dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas organisasi 

(Simamora 2004). Menurut Katz (1964) organisasi yang efektif adalah organisasi 

yang dapat menarik dan menjaga karyawannya agar tetap berada dalam suatu 

sistem, memastikan karyawan melaksananakan perannya secara profesional dan 

memungkinkan karyawan untuk melakukan kegiatan yang inovatif dan spontan di 

luar deskripsi pekerjaan mereka karena pada umumnya karyawan hanya 

mengerjakan pekerjaan sesuai dengan dekripsi pekerjanya saja.  

Sebuah organisasi tentu menginginkan loyalitas dari para karyawan yang 

dimilikinya, oleh karena itu perilaku karyawan menjadi tuntutan bagi organisasi 

saat ini. Tidak hanya perilaku in-role atau melakukan pekerjaan yang sesuai 

dengan tugas yang tercantum pada deksripsi pekerjaan saja, tetapi perilaku extra-

role atau kontribusi peran ekstra untuk menyelesaikan suatu pekerjaan seperti 

karyawan yang melampaui panggilan tugasnya sendiri yang secara sukarela 

melakukan tugas di luar kewajibannya, mengerjakan tugas apapun tanpa 

menunggu perintah dari atasannya dan mau menolong rekan kerjanya tanpa 

mengharapkan imbalan atau reward, perilaku tersebut adalah perilaku extra-role 

atau dapat juga disebut dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

OCB adalah perilaku individu yang secara tidak langsung diakui oleh 

sistem reward yang formal, bahkan secara agregat dapat mempromosikan fungsi 

efektivitas organisasi dan merupakan salah satu variabel organisasi yang paling 

penting untuk mendukung lingkungan sosial dan psikologis karyawan untuk 

mendapatkan kinerja yang baik. Podsakoff et al. (2009) mendefinisikan OCB 

sebagai perilaku karyawan yang tidak wajib dideskripsikan pada pekerjaan dan 

tidak dihargai ataupun dihukum oleh manajemen organisasi. Studi yang telah 

dilakukan oleh Podsakoff et al. (2009) menunjukkan bahwa OCB dapat 

memberikan keuntungan yaitu mendorong karyawan untuk terlibat dalam OCB. 

Hal ini telah terbukti dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kepuasan 

pelanggan, dan mengurangi biaya serta tingkat turnover dan absen yang rendah. 

Namun, tidak semua penelitian mengenai OCB memberikan dampak yang positif 

pada organisasi, karenanya perlu adanya kehati-hatian dalam pempromosikan 

OCB pada lingkungan organisasi. Dari keuntungan yang dapat dihasilkan oleh 

penerapan OCB, terdapat pula tiga isu yang terjadi apabila organisasi tidak secara 

tepat mempromosikan OCB (Şeşen et al. 2014) yaitu isu diskriminasi, isu 

ketidakadilan dan isu kebiasaan. 

Isu diskriminasi menurut Heilman dan Chen (2005) perilaku OCB dapat 

menimbulkan diskriminasi dikarenakan laki-laki dan perempuan memiliki 

harapan yang berbeda pada pekerjaannya atau reward yang didapatkannya. 

Perilaku tersebut apabila dilakukan oleh laki-laki cenderung lebih diharapkan dan 
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dihargai dari pada yang dilakukan oleh perempuan. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Tabassum (2016) bahwa laki-laki lebih melibatkan dirinya pada 

perilaku OCB dibandingkan wanita karena mereka menginternalisasikan 

keyakinan bahwa laki-laki lebih setia dalam membantu organisasi, sedangkan 

perempuan lebih berharap diberikan reward apabila melakukan OCB. Laki-laki 

yang OCB lebih dihargai dari pada perempuan OCB, karenanya perempuan 

merasa didiskriminasikan. 

Selain bias gender ada pula isu ketidakadilan dalam lingkup organisasi. 

Apabila seorang atasan memberikan reward kepada karyawan yang melakukan 

OCB lebih besar daripada karyawan lainnya, maka hal ini dapat menimbulkan 

ketidakadilan. Pada dasarnya penerimaan OCB dalam lingkungan kerja berbeda-

beda. Namun, apabila terdapat perasaan tidak adil, maka secara langsung akan 

terjadi ketidaknyamanan di dalam lingkungan kerja tersebut. Perilaku tersebut 

bukan hanya membuat karyawan tidak mau melakukan OCB tetapi dapat pula 

membuat efek samping seperti kontraproduktif atau melawan keaktivan sehingga 

karyawan lebih memilih untuk tidak menerapkan OCB. 

Isu kebiasaan, apabila OCB dilakukan secara terus menerus maka 

lingkungan akan mempertimbangkan perilaku OCB tersebut menjadi suatu norma 

di dalam organisasi. OCB bukan lagi sebagai hal yang isidental dan sukarela 

dilakukan oleh karyawan (misalnya, karyawan yang melakukan lembur 

mendapatkan pujian dari atasan), karyawan lainnya berpikir bahwa mereka 

melakukan lembur untuk mendapatkan pujian. Karena perilaku tersebut sudah 

menjadi kebiasaan dan norma dilingkungan organisasi, maka hal tersebut dapat 

meningkatkan level stress pada karyawan. Penelitian mengenai femonema ini 

disebut sebagai tekanan pada OCB yang dapat berdampak negatif pada tingkat 

stress karyawan (Bolino et al. 2010). Namun bagaimanapun juga organisasi tidak 

dapat bertahan tanpa adanya anggota yang dapat berperilaku sebagai anggota 

organisasi yang baik dengan terlibat dalam segala macam perilaku yang positif, 

oleh sebab itu organisasi perlu mempromosikan OCB kepada karyawannya 

dengan memahami sifat dan sumber OCB apa saja yang dapat memberikan 

keuntungan sehingga penerapannya sesuai dengan harapan organisasi terhadap 

OCB yang dilakukan oleh karyawannya. Menurut Deww (2011) pelatihan atau 

manajemen pendidikan terhadap OCB dapat mendorong terjadinya OCB ditempat 

kerja dimana karyawan secara sadar untuk menyertakan OCB dalam penilaian 

kinerja atau karyawan beranggapan bahwa OCB sebagai reward informal bagi 

karyawan, sehingga nilai-nilai yang tumbuh dalam tiap diri karyawan akan 

menimbulkan Organizational Citizenship Behavior pada diri karyawan dan dapat 

memenuhi harapan organisasi dalam mencapai tujuannya. 

Organizational Citizenship Behavior dapat timbul salah satunya karena 

dipengaruhi oleh kepuasan kerja yang dirasakan karyawan. Organ dan Ryan 

(1995) menegaskan bahwa kepuasan kerja sebagai salah satu prediktor kuat dari 

OCB. Hubungan antara kepuasan kerja dan OCB telah lama berdiri dan 

berlangsung, hubungan ini telah dijelaskan dengan teori pertukaran sosial dan 

norma timbal balik dimana karyawan akan melihat kontribusi pekerjaannya 

sebagai bagian dari pertukaran dan karyawan akan mendapatkan keuntungan dari 

kondisi kerja yang memuaskan dan memungkinkan untuk membalasnya dengan 

perilaku OCB (Gyekye 2015). Pada dasarnya seseorang akan merasa nyaman 

dalam bekerja apabila memperoleh kepuasan kerja dalam organisasi tersebut. 



 3 

Karyawan yang merasakan kepuasan terhadap pekerjaannya akan bekerja secara 

maksimal untuk menyelesaikan pekerjaannya dan memungkinkan karyawan untuk 

mengerjakan berbagai hal di luar tugasnya sendiri. Hal ini didukung oleh 

pernyataan Gyekye (2015) yang menyatakan kepuasan kerja yang dirasakan oleh 

karyawan akan mengalami perasaan yang positif ketika karyawan tersebut 

memikirkan tentang tugasnya ataupun mengambil bagian dalam aktivitas tugas. 

Menurut Robbins (2006) organisasi dengan karyawan yang lebih puas cenderung 

memiliki kinerja dan tingkat kehadiran yang lebih tinggi serta OCB yang lebih 

tinggi dibandingkan dengan organisasi yang memiliki karyawan yang kurang puas. 

Robbins dan Judge (2008) menyatakan bahwa organisasi yang memiliki 

karyawan yang lebih puas cenderung lebih efektif bila dibandingkan organisasi 

yang mempunyai karyawan yang kurang puas. Ketidakpuasan kerja dapat terjadi 

sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan, harapan atau tujuan yang 

menjadi motivasi karyawan. Salah satu kebutuhan karyawan yang penting adalah 

adanya kebutuhan afiliatif dan sumber penting bagi kepuasan kebutuhan tersebut 

bersumber dari sebuah kelompok yang kohesif (Kerr dan Jernier 1978). Menurut 

Greenberg et al. (2003) kohesivitas kelompok merupakan perasaan dalam 

kebersamaan antar anggota kelompok. Apabila kohesivitas kelompok tinggi maka 

tiap anggota dalam kelompok saling berinteraksi satu sama lain, karyawan 

mendapatkan tujuannya untuk bertahan di organisasi tersebut dan saling tolong 

menolong antar karyawan pada suatu pekerjaan. 

Kerjasama antar karyawan memiliki peranan penting agar dapat 

memberikan kerja terbaik dan pelayanan terbaik sehingga dapat memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. Menurut Robbins dan Judge (2007) kelompok kerja 

adalah kelompok yang berinteraksi terutama untuk berbagi informasi dan 

membuat berbagai keputusan untuk membantu setiap anggota kerja di dalam area 

tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Wijayanto (2012) tim merupakan 

kumpulan orang yang saling berinteraksi, memiliki tujuan yang sama dan 

bersinergi. Kohesivitas dapat menunjang hasil kerja karena ada perasaan senasib 

sepenanggungan, rasa kompak yang dilatar belakangi oleh persamaan tujuan dan 

persepsi atas pencapaian tujuan kelompok yang telah diterapkan. Kohesivitas 

merupakan suatu tingkatan dimana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan 

termotivasi untuk berada dalam kelompok. Beberapa kelompok kerja menjadi 

kohesif karena anggotanya telah cukup lama bersama (Wibowo 2016). 

Kohesivitas menjadi penting karena dapat memengaruhi produktivitas kelompok 

(Robbins dan Judge 2011). Menurut Greenberg dan Baron (2003) kohesivitas atau 

kepaduan menunjukkan kekuatan keinginan anggota kelompok untuk tetap 

menjadi bagian dari kelompok, dimana kohesivitas yang kuat dapat menularkan 

semangat kerja kepada anggota tim lainnya dan memungkinkan timbulnya 

persaingan yang positif agar karyawan dapat memberikan hasil yang optimal. 

Mcshane dan Glinow (2010) mengatakan bahwa kohesivitas kelompok 

merupakan perasaan daya tarik individu terhadap kelompok dan motivasi individu 

tersebut untuk tetap bersama kelompok dimana hal tersebut menjadi faktor 

penting dalam keberhasilan sebuah kelompok. 

OCB merupakan salah satu perilaku positif yang dikembangkan oleh 

karyawan terhadap organisasi. Faktanya adalah manfaat dari OCB telah dirasakan 

baik oleh organisasi maupun individu (Williams dan Anderson 1991), OCB dapat 

memberikan kontribusi untuk efektivitas organisasi (Podsakoff dan Mackenzie 
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1997) dan kelompok kerja dengan kohesivitas yang tinggi dapat meningkatkan 

kinerja karyawan dengan sumber daya yang sinergis (Apaydin 2016). Adapun 

hubungan antara kohesivitas dan kepuasan kerja menurut Bartkus et al. (1997) 

dimana tingkat kohesivitas kelompok yang semakin tinggi akan menyebabkan 

kepuasan kerja meningkat. 

 

 

Perumusan Masalah 

PT Agricon merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang 

agrochemical atau produsen pestisida terbesar di Indonesia. Untuk menghadapi 

persaingan diantara perusahaan sejenis perusahaan perlu memiliki sumber daya 

yang berkualitas agar dapat menghasilkan sebuah kinerja yang baik. Menurut 

Mangkuprawira (2003) SDM merupakan faktor yang sangat penting bagi 

kelangsungan suatu organisasi dan jika ada tujuan organisasi yang tidak tercapai 

maka pendekatan manajemen sumber daya manusia dinilai gagal. 

Kohesivitas menjadi tantangan bagi PT Agricon saat ini dikarenakan pada 

tahun 2016 PT Agricon membentuk holding dimana tujuh anak perusahaan 

sebelumnya berjalan secara masing-masing dan harapan untuk mengholdingkan 

Agricon grup agar karyawan merasa bahwa mereka adalah anggota dari Agricon 

grup bukan lagi membawa nama masing-masing anak perusahaan, harapannya 

kohesivitas ini dapat dirasakan oleh setiap karyawan PT Agricon. 

Sebuah organisasi tentu tidak terlepas dari kerjasama antara anggota 

kelompok, baik secara tim maupun secara personal. Untuk dapat meningkatkan 

kohesivitas kelompok kerja, perusahaan melakukan acara gathering ataupun 

outbond untuk meningkatkan kohesivitas. Namun tidak selalu kohesivitas yang 

tinggi akan berdampak baik. Sebuah kelompok sosial pasti memiliki batas-batas 

termasuk didalamnya adalah anggota dan di luar itu adalah bukan anggota 

(Forsyth 2014). Untuk menjadi bagian dari kelompok seseorang perlu membentuk 

hubungan dengan salah satu orang yang sudah menjadi anggota kelompok 

tersebut. Selain itu, tingkat kohesivitas yang tinggi akan menjadi sulit saat 

kelompok memecahkan masalah karena keputusan yang dibuat oleh sebuah tim 

cenderung selalu sependapat satu sama lain. Hal ini dapat menimbulkan 

ketidakpuasan dan ketidaknyamanan dalam lingkungan organisasi. Pada dasarnya 

seseorang akan merasa nyaman dalam bekerja apabila mereka memperoleh 

kepuasan kerja dalam organisasi tersebut. Suatu kelompok akan memiliki 

kohesivitas yang tinggi apabila individu dalam kelompok merasakan kepuasan 

dalam bekerjasama dengan anggota kelompok lainnya. Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana kohesivitas karyawan PT Agricon? 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan PT Agricon? 

3. Bagaimana OCB karyawan PT Agricon? 

4. Bagaimana pengaruh kohesivitas dan kepuasan kerja terhadap OCB di PT 

Agricon? 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Menganalisis kohesivitas di PT Agricon. 

2. Menganalisis kepuasan kerja di PT Agricon. 

3. Menganalisis OCB di PT Agricon. 

4. Menganalisis pengaruh kohesivitas dan kepuasan kerja terhadap OCB di 

PT Agricon. 

 

Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Bagi perusahaan, hasil analisis yang ditemukan dapat memberikan 

masukan tentang gambaran kohesivitas dan kepuasan kerja karyawan 

sehingga menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan guna 

peningkatan OCB dalam individual anggota organisasi. 

2. Bagi akademisi, memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya 

mengenai kohesivitas dan kepuasan kerja terhadap OCB. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini menganalisis pengaruh suatu kelompok baik kelompok kerja 

ataupun kelompok sosial terhadap kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan 

PT Agricon sehingga dapat tercipta perilaku OCB dalam diri karyawannya. 

Responden yang diteliti adalah karyawan yang sudah bekerja di PT Agricon 

minimal satu tahun masa kerja dan responden adalah yang berkerja pada level 

manajemen. Fokus pengkajian ditekankan pada aspek kohesivitas, kepuasan kerja 

dan OCB.  

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kelompok 

 Kelompok merupakan kumpulan dari dua individu atau lebih berinteraksi 

untuk memelihara pola hubungan yang stabil, memiliki tujuan bersama dan 

merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari sebuah kelompok (Greenberg dan 

Baron 2003). Adapun pengertian kelompok sebagai dua atau lebih individu yang 

berinteraksi dan saling bergantung, secara bersama-sama untuk mencapai sasaran 

tertentu (Robbins dan Judge 2011). Gibson et al. (1996) mendefinisikan 

kelompok sebagai dua atau lebih pekerja yang berinteraksi satu sama lain dengan 

kinerja yang dipengaruhi oleh perilaku atau kinerja lainnya. Kreitner dan Kinicki 

(2014) mendefinisikan kelompok sebagai dua atau lebih individu yang 

berinteraksi secara bebas, berbagi norma, tujuan kolektif dan mempunyai identitas 

bersama. 

Tipe kelompok terbagi menjadi dua jenis yaitu kelompok formal dan 

kelompok informal. Kelompok formal di definisikan sebagai struktur organisasi 

dengan desain penugasan kerja dalam menentukan tugas. Pada kelompok formal 




