
 
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Sumber daya manusia (SDM) memiliki peran penting dalam mencapai 
tujuan organisasi. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu organisasi bukan 

hanya ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola keuangan, tetapi juga 

ditentukan dari keberhasilan mengelola SDM (Alhempi 2012). Organisasi dalam 

mengelola SDM harus mampu menyatukan persepsi atau cara pandang karyawan 

dan pimpinan organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi yaitu visi, misi 

dan nilai nilai organisasi. SDM merupakan aset penting dalam suatu organisasi, 

karena merupakan sumber yang mengendalikan organisasi serta mempertahankan 

dan mengembangkan organisasi dalam menghadapi berbagai tuntutan zaman 

(Wibowo dan Susilowati 2010). Organisasi menginginkan karyawan yang 

bersedia melakukan tugas yang tidak tercantum dalam deskripsi pekerjaan mereka 

(Triyanto dan Santosa 2009).  
Manusia merupakan bagian yang penting dalam suatu organisasi, dimana 

sempurnanya suatu organisasi bila karyawan tidak dapat menjalankan tugasnya 

dengan minat dan gembira, maka perusahaan itu tidak akan mencapai hasil yang 

optimum. Hal ini lah yang dinamakan kepuasan kerja, seperti yang telah 

dijelaskan oleh Robbins dan Judge (2009) bahwa kepuasan kerja berhubungan 

dengan sikap individu terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan para karyawan dalam 

memandang pekerjaannya (Robbins dan Judge 2009).  Karyawan yang melakukan 

pekerjaan sesuai dengan tugas yang ada dalam deskripsi pekerjaan disebut sebagai 

in-role behavior (Greenberg dan Baron 2003), namun sudah seharusnya organisasi 
mengukur kinerja karyawan tidak hanya sebatas tugas-tugas yang terdapat dalam 

deskripsi kerjanya saja. Bagaimanapun diperlukan peran ekstra demi 

terselesaikannya tugas. Kontribusi pekerja di atas dan lebih dari deskripsi kerja 

formal inilah yang disebut dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

(Greenberg dan Baron 2003). OCB memiliki lima dimensi primer yaitu altruism, 

civic virtue, conscientiousness, courtesy dan sportsmanship.  

Dari lima dimensi tersebut dapat disimpulkan beberapa poin, yaitu (1) OCB 

merupakan perilaku yang tergolong bebas tidak sesuai dengan tugas formal yang 

ditetapkan organisasi, bersifat sukarela, tidak untuk kepentingan diri sendiri, 

bukan tindakan yang terpaksa dan mengedepankan pihak lain (rekan kerja, 

lembaga atau organisasi); (2) OCB merupakan perilaku individu sebagai wujud 
dari kepuasan berdasarkan performance, (kinerja) dan tidak diperintahkan secara 

formal namun manfaatnya sangat penting bagi efektifitas pencapaian tujuan 

organisasi; (3) OCB tidak berkaitan secara langsung dengan kompensasi atau 

sistem reward formal karena karakteristik perilakunya yang volunter atau 

sukarela. Robbins dan Judge (2009) menunjukkan bahwa organisasi yang 

mempunyai karyawan yang memiliki OCB yang baik, akan memiliki kinerja yang 

lebih baik dari organisasi lain. Perilaku positif karyawan akan mampu mendukung 

kinerja individu dan kinerja organisasi untuk perkembangan organisasi yang lebih 

baik (Winardi et al. 2012). 
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Yayasan XYZ adalah organisasi non-profit internasional yang berkomitmen 

untuk meningkatkan kehidupan di seluruh Asia yang dinamis dan berkembang. 

Berdasarkan catatan dan kumpulan informasi dari pengalaman selama enam 

dekade dan dengan pengetahuan mengenai keahlian lokal yang mendalam, 
pekerjaan kami di seluruh wilayah Asia meliputi lima tujuan – memperkuat 

pemerintahan secara menyeluruh, pemberdayaan perempuan, memperluas 

kesempatan akses ekonomi, meningkatkan ketahanan lingkungan dan 

meningkatkan kerjasama regional (antar wilayah), dimana Indonesia adalah salah 

satu negara dimana Yayasan XYZ beroperasi. 

Yayasan XYZ adalah sebuah organisasi yang unik dimana tingkat jenjang 

karir yang ada di Yayasan XYZ termasuk pendek atau tidak lebar. Hanya terdapat 

tiga sampai empat kali kenaikan jabatan, kenaikan ini pun harus diraih dengan 

kinerja yang baik dan waktu yang cukup lama. Hal ini membuat karyawan di 

Yayasan XYZ mudah untuk meninggalkan organisasi ini, terlihat dari tingkat 
turnover yang tinggi pada Gambar 1. 

 

Gambar 1 Perkembangan jumlah keluar dan masuk serta turnover karyawan di 

Yayasan XYZ 

Berdasarkan Gambar 1 dapat dilihat pada tahun 2016 nilai turnover  

karyawan Yayasan XYZ sebesar 14.75% turun dari sebelumnya mencapai 25%. 

Kemudian selama periode 2011-2016 rata rata turnover di Yayasan XYZ cukup 
tinggi yaitu sebesar 16.42%. Nilai ini termasuk besar mengingat jumlah karyawan 

di Yayasan XYZ hanya berkisar 70 orang, sehingga pengurangan karyawan diatas 

10% akan berdampak pada susunan struktur organisasi dan kepada organisasi 

tersebut. Hal ini menandakan tingkat turnover karyawan yang bekerja di Yayasan 

XYZ termasuk tinggi tetapi juga perlu diperhatikan bahwa Yayasan XYZ bekerja 

berdasarkan proyek yang ada, jadi ketika proyek tersebut selesai makan akan ada 

karyawan yang diputus hubungan kerjanya.  

Berdasarkan data internal unit Sumber Daya Manusia Yayasan XYZ pada 

Tabel 1, karyawan Yayasan XYZ memiliki tingkat kinerja yang baik walaupun 

memiliki tingkat turnover yang tinggi. Berdasarkan data penilaian kinerja pada 
Tabel 1 didapatkan hasil bahwa rata rata pencapaian kinerja Yayasan XYZ pada 

periode waktu 2013 – 2015 mendapatkan predikat sangat baik dengan skala 0 – 5 

(0 - buruk, 1 - tidak memuaskan, 2 - memuaskan, 3 – baik, 4 – sangat baik, 5 – 

istimewa). Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat terjadi peningkatan kinerja di akhir 

2015 yaitu menjadi 3.99 yang termasuk predikat sangat baik. Pada tahun 
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sebelumnya penilaian kinerja karyawan Yayasan XYZ juga berada pada kisaran 

3.80 – 3.99, hal ini menunjukkan tingkat kekonsistenan dari kinerja karyawan 

Yayasan XYZ secara keseluruhan. 

 

Tabel 1 Penilaian kinerja karyawan Yayasan XYZ 

Tahun Penilaian Kinerja Rata Rata Predikat 

2013 3.94 Sangat Baik 
2014 3.81 Sangat Baik 

2015 3.99 Sangat Baik 
Sumber : data internal unit sumber daya manusia Yayasan XYZ (2016) 

 

Tingkat kinerja yang baik tidak membuat tingkat turnover di Yayasan XYZ 

rendah, bahkan dapat dikatakan tinggi dan  fenomena ini menarik penulis untuk 

mengaitkan dengan salah satu teori perilaku karyawan yaitu Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dan kepuasan kerja. Teori OCB menarik para peneliti 

untuk melihat pengaruhnya terhadap karyawan baik dari kepuasan kerja dan 

employee engagement. 

Kahn (1990) mendefinisikan employee engagement sebagai “the harnessing 

of organization members’selves to their work roles; in engagement people emply 

and express themselves physically, cognitively and emotionally during role 

performances”. Kahn (1990) menekankan pengertian employee engagement 

adalah keterlibatan pribadi dalam peran kerjanya masing masing, dimana 
keterlibatan karyawan adalah pilihan bagi karyawan untuk memilih secara aktif 

terlibat atau tidak terlibat. Organisasi tidak dapat memaksa karyawan mereka 

untuk secara aktif terlibat, tetapi keterlibatan karyawan dapat ditingkatkan oleh 

organisasi. Hal ini mendasari mengapa studi mengenai employee engagement 

menjadi begitu menarik untuk dilakukan (Little dan Little 2006).  

Berdasarkan latar belakang ini penulis ingin menganalisis apakah terdapat 

perilaku OCB di karyawan Yayasan XYZ serta pengaruh OCB terhadap kepuasan 

kerja dan employee engagement di Yayasan XYZ dengan judul “Analisis 

Pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kepuasan Kerja 

terhadap Employee Engagement di Yayasan XYZ”. 
 

Perumusan Masalah 

Jenjang karir di organisasi internasional non profit Yayasan XYZ tidak lebar. 

Hal ini mungkin alasan di balik turnover di Yayasan XYZ yang cukup tinggi dan 

bisa berpotensi menjadi masalah. Demikian juga dengan pekerjaan yang 

didasarkan kepada proyek, dimana ketika proyek itu selesai maka karyawan yang 

bekerja berdasarkan kontrak untuk proyek tersebut harus mengakhiri kontraknya 

dalam waktu yang bersamaan.   

Salah satu teori perilaku karyawan organization citizenship behavior (OCB) 
menjelaskan adanya perilaku ekstra yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan 

kerja dan employee engagement. Meningkatnya kepuasan kerja dan employee 

engagement diharapkan dapat menurunkan tingkat turnover karyawan di Yayasan 

XYZ. Atas dasar perumusan masalah ini maka peneliti tertarik untuk meneliti 

pengaruh perilaku organization citizenship behavior (OCB) dan kepuasan kerja 

pada karyawan Yayasan XYZ dan pengaruhnya terhadap employee engagement. 
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Berdasarkan latar belakang serta perumusan masalah yang telah dijelaskan maka 

dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana perilaku organization citizenship behavior (OCB), tingkat 

kepuasan kerja dan employee engagement yang terdapat pada karyawan 
Yayasan XYZ? 

2. Bagaimana pengaruh organization citizenship behavior (OCB) dan kepuasan 

kerja terhadap employee engagement pada karyawan Yayasan XYZ? 

3. Bagaimana strategi organisasi dalam meningkatkan employee engagement 

pada karyawan Yayasan XYZ berdasarkan teori perilaku organization 

citizenship behavior (OCB) dan teori kepuasan kerja? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis perilaku organization citizenship behavior (OCB), tingkat 

kepuasan kerja dan employee engagement yang terdapat pada karyawan 

Yayasan XYZ. 

2. Menganalisis pengaruh organization citizenship behavior (OCB) dan 

kepuasan kerja terhadap employee engagement pada karyawan Yayasan XYZ. 

3. Merumuskan strategi organisasi dalam employee engagement pada karyawan 

Yayasan XYZ berdasarkan teori perilaku organization citizenship behavior 

(OCB) dan teori kepuasan kerja.  

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Organisasi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi manajemen Yayasan XYZ tentang organization citizenship 

behavior (OCB) dan kepuasan kerja terhadap employee engagement pada 

karyawan dari sudut pandang akademis sehingga Yayasan XYZ dapat 

membuat program dan strategi yang dapat meningkatkan employee 

engagement. 
2. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori dan pengetahuan lainnya di bidang sumberdaya 

manusia yang diperoleh selama menempuh pendidikan di SB-IPB serta 

menambah wawasan, pengetahuan dalam bidang sumber daya manusia dan 

berkontribusi nyata terhadap Yayasan XYZ. 

3. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 

pustaka mengenai peningkatan employee engagement pada karyawan 

berdasarkan teori organization citizenship behavior (OCB) dan teori 

kepuasan kerja. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada manajemen sumber daya manusia 

mengenai pengaruh organization citizenship behavior (OCB) dan kepuasan kerja 

terhadap employee engagement pada karyawan di Yayasan XYZ.  




