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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1. Latar Belakang 

 Keberhasilan dalam mencapai sesuatu adalah harapan bagi semua 

organisasi atau instansi. Salah satu hal yang penting dan menunjang dalam 

mencapai tujuan organsasi atau instansi adalah peranan dari pegawai, agar 

pegawai dapat bekerja dengan baik dan mencapai prestasi kerja, peran pemimpin 

sangat dibutuhkan, karena pegawai merupakan aset yang dinamis dan selalu 

berkembang maka diperlukan kemampuan dan ketrampilan untuk memotivasi 

pegawai agar dapat bekerja dengan baik.  

Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang 

peranan yang sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk 

menjalakan aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada 

dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga mampu 

memberikan hasil yang maksimal. Perusahaan dan karyawan merupakan dua hal 

yang saling membutuhkan, jika karyawan berhasil membawa kemajuan bagi 

perusahaan, keuntungan yang diperoleh akan dipetik oleh kedua belah pihak. Bagi 

karyawan keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri sekaligus peluang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan bagi perusahaan, keberhasilan 

merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Berbagai 

organisasi, lembaga dan instansi berusaha meningkatkan kinerja dari seluruh 

elemen yang ada dalam organisasi masing–masing dengan tujuan mencapai 

kelangsungan hidup organisasi. 
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Pengembangan sumber daya manusia yang ada dalam lingkup organisasi 

merupakan suatu proses peningkatan kualitas atau kemampuan manusia dalam 

rangka mencapai tujuan perusahaan tersebut. Tujuan organisasi dapat diraih 

semaksimal mungkin apabila didukung dengan kinerja yang baik dari para 

karyawan. Untuk mendapatkan kinerja yang baik dari karyawan maka harus 

diupayakan pengarahan yang terstruktur dan efektif. Perusahaan dalam upaya 

menggerakan para karyawannya agar mau bekerja lebih produktif lagi sesuai 

dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. 

Sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah para pegawai/karyawan 

pada sebuah lembaga/organisasi, tentunya berusaha bekerja dengan kemampuan 

yang mereka miliki agar dapat mencapai kepuasan kerja yang diinginkan. 

Semakin banyak aspek – aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan 

karyawan, semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya. Individu-individu 

yang merasa terpuaskan dengan pekerjaannya cenderung akan melakukan apapun 

yang terbaik untuk organisasi, sedangkan individu-individu yang merasa kurang 

akan bertindak yang kurang sesuai dengan tujuan organisasi.  

Kepuasan kerja merupakan tanggapan seseorang terhadap situasi kerja, 

kepuasan kerja yang dirasakan dapat mempengaruhi pemikiran dan pola tindakan 

seseorang, dapat dikatakan pula bahwa kepuasaan kerja adalah dipenuhinya 

keinginan dan kebutuhannya melalui kegiatan bekerja. Agar kepuasan kerja 

karyawan selalu konsisten maka setidak–tidaknya perusahaan selalu 

memperhatikan dan meningkatkan motivasi bekerja para karyawannya. Motivasi 

adalah kemauan untuk memberikan upaya lebih untuk meraih tujuan organisasi, 
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yang disebabkan oleh kemauan untuk memuaskan kebutuhan individual (Robbins, 

2009: 198).  

Motivasi kerja merupakan salah satu unsur penting dalam kepegawaian 

sebuah lembaga/perusahaan. Karyawan dengan motivasi kerja yang baik akan 

melaksanakan setiap pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan mengerahkan seluruh 

kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Dengan adanya 

motivasi yang tepat para karyawan akan terdorong untuk berbuat semaksimal 

mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena meyakini bahwa dengan 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, 

kepentingan–kepentingan pribadi para anggota organisasi tersebut akan tercakup 

pula. 

Motivasi dapat dipandang sebagai perubahan energi dalam diri seseorang 

yang ditandai dengan munculnya  feeling, dan didahului dengan tanggapan 

terhadap adanya tujuan. Motivasi adalah dorongan dasar yang menggerakkan 

seseorang atau keinginan untuk mencurahkan segala tenaga karena adanya suatu 

tujuan. Mangkunegara (2010:61) menyatakan bahwa motivasi merupakan kondisi 

atau energi yang menggerakkan diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk 

mencapai tujuan organisasi perusahaan. Sikap mental karyawan yang positif 

terhadap situasi kerja itulah yang memperkuat motivasi kerjanya untuk mencapai 

kinerja yang maksimal.  

Disamping motivasi faktor lain yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah 

lingkungan kerja. Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang 

mengikat antara orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. Lingkungan kerja 
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adalah suatu kondisi, situasi dan keadaan yang dapat menimbulkan semangat kerja 

yang tinggi dalam pencapaian kinerja yang diharapkan. Jadi lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu atau keadaan yang dapat menimbulkan semangat kerja guna 

mencapai kinerja yang diharapkan. Lingkungan kerja  yang mendukung membuat 

karyawan merasa betah untuk melaksanakan kewajibannya dan juga sebagai 

penunjang untuk meningkatkan kinerjanya. Kurang kondusifnya lingkungan kerja 

juga menyebabkan kurangnya kepuasan kerja karyawan. Penciptaan lingkungan 

kerja yang baik juga memengaruhi kondisi karyawan, seperti temperatur, 

kelembaban, dan sirkulasi udara agar dapat bekerja lebih efektif. Kondisi fisik 

tenaga kerja yang stabil menyebabkan tenaga kerja dapat meningkatkan 

produktivitasnya. Oleh karena itu, hendaknya diusahakan agar lingkungan kerja 

harus baik dan kondusif karena lingkungan kerja yang baik dan kondusif 

menjadikan karyawan merasa betah berada di ruangan dan merasa senang serta 

bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugasnya sehingga kepuasan kerja akan 

terbentuk dan dari kepuasan kerja karyawan tersebut maka kinerja karyawan juga 

akan meningkat. 

Robbins  dan  Judge  (2008:40)  mengemukan  perusahaan  yang  sukses  

membutuhkan karyawan yang akan melakukan lebih dari sekadar tugas biasa 

mereka  yang akan memberikan kinerja yang melebihi harapan. Pernyataan 

tersebut sangat beralasan mengingat  dunia kerja saat ini  sangat  dinamis  dan  

sangat  cepat  berubah.  Tugas -tugas  yang  dikerjakan  oleh  tim  dan fleksibilitas 

pegawai sangat membantu perusahaan dalam mencapai kesuksesan. Oleh 

karenanya, organisasi  atau  perusahaan  membutuhkan  karyawan  yang  akan  
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memperlihatkan  perilaku  “kewargaan  yang  baik”,  seperti  membantu  individu  

lain  dalam  tim,  mengajukan  diri  untuk melakukan pekerjaan ekstra, 

menghindari konflik yang tidak perlu, menghormati semangat dan isi peraturan, 

serta dengan besar hati menoleransi karugian dan gangguan terkait pekerjaan yang 

kadang terjadi. 

Peran  ekstra  atau kontribusi  ekstra  di  dalam  organisasi  ini  dijelaskan  

oleh  Organ et al  (2006:251)  sebagai  perilaku  karyawan  yang  dilakukan  

dengan sukarela,  tulus,  senang  hati  tanpa  harus  diperintah,  dikendalikan,  

tanpa dipengaruhi  oleh  kompensasi,  dan  dapat  menunjang  kinerja  organisasi,  

yang kemudian  dikenal  dengan  nama  Organizational  Citizenship  Behavior  

(OCB).  

Pentingnya pengaruh kepuasan kerja terhadap pengembangan 

Organizational  Citizenship  Behavior  (OCB)  dalam  perusahaan  karena  pekerja 

yang puas akan memiliki persepsi positif terhadap organisasi secara keseluruhan. 

Organizational  Citizenship  Behavior  (OCB)  dapat  timbul  dari  berbagai  

faktor dalam  organisasi,  di  antaranya  karena  adanya  kepuasan  kerja  dari  

karyawan. Era  globalisasi  saat ini,  persaingan  di  dunia  kerja  sangat  tinggi, 

motivasi  kerja  yang  tinggi  sangat diperlukan agar dapat menciptakan situasi 

kerja yang kondusif dan maksimal. 

Penelitian yang dilakukan Erick  (2013) menunjukan bahwa variabel 

motivasi dan kepuasan kerja sangat berpengaruh dalam munculnya perilaku OCB. 

Hasil yang sama juga ditemukan dalam penelitian Alif (2015) yang menunjukan 
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bahwa perilaku OCB dapat meningkat karena lingkungan kerja, tetapi dengan 

syarat bahwa karyawan harus merasa puas terlebih dahulu. 

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Mehboob dan Bhutto 

(2012) menemukan bahwa kepuasan kerja bukanlah penentu utama OCB. Hal 

serupa ditemukan juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Simon (2009) yang 

menunjukan bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh pada perilaku OCB, dan 

kepuasan kerja tidak bisa menjadi variabel mediasi menuju pada perilaku OCB. 

Penelitian ini menunjukkan pengaruh yang lemah antara kepuasan kerja dengan 

OCB.  

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya dua alasan yaitu: (1) adanya 

research gap yang telah diungkapkan dalam paragraf sebelumnya, (2) adanya 

research problem yang ditemukan dilapangan. Penelitian ini mengambil objek 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Surabaya, yang dikenal dengan 

nama BTPN Syariah, adalah bank umum syariah ke 12 di Indonesia yang 

memiliki tekad menumbuhkan jutaan rakyat Indonesia, sehingga memiliki 

kehidupan yang lebih baik. Dalam melayani masyarakat BTPN Syariah berfokus 

terhadap golongan usaha mikro kecil atau masyarakat prasejahtera produktif 

(mass market). Segmennya produktif yang berbasis home industri, usaha apa saja 

sepanjang jelas, akan dibiayai. Ada siklusnya selama lima tahun yang akan terus 

dipantau progresnya. 

 Melalui produk dan aktivitasnya ini, BTPN Syariah senantiasa mengajak 

dan melibatkan seluruh stakeholders untuk bersama-sama memberikan 

kemudahan akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan produk 
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dan layanan jasa bank (financial inclusion), memberikan informasi serta kegiatan 

pemberdayaan yang berkelanjutan yang terukur. Kegiatan pemberdayaan nasabah 

tersebut tentunya harus didukung oleh kualitas sumber daya manusianya, karena 

keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya bergantung pada kelengkapan sarana 

dan prasarananya saja, namun sangat tergantung pada kualitas sumber daya 

manusianya. 

Demi terciptanya kepuasan kerja pada karyawan, pihak bank  tidak hanya 

menuntut para karyawan untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaannya, 

namun harus mampu menciptakan suasana kerja yang baik agar dapat 

mempertahankan karyawannya yang kompeten. Hal ini bukan merupakan suatu 

usaha yang mudah, diperlukan tindakan dari pihak manajemen secara sungguh-

sungguh dan senantiasa berupaya agar terciptanya kepuasan kerja pada 

karyawannya. 

Masalah kepuasan kerja merupakan hal mendasar, yang dirasakan dapat 

mempengaruhi sikap seorang karyawan, ketidakpuasan kerja yang dirasakan 

karyawan diduga menimbulkan berbagai masalah seperti kurang jelasnya jenjang 

karir, meningkatnya perilaku kerja pasif, dan seterusnya.  

Dari paparan - paparan di atas, penelitian ini memfokuskan diri untuk 

menganalisis faktor-faktor agar terciptanya OCB di suatu organisasi. Analisis 

tingkat kepuasan kerja ini ditinjau melalui variabel motivasi dan lingkungan kerja 

serta variabel kepuasan kerja sebagai variabel moderating dalam penelitian ini. 

Tujuannya adalah dengan adanya motivasi dan lingkungan kerja karyawan yang 

baik diharapkan akan tercipta kepuasan kerja karyawan yang nantinya akan dapat 
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menghasilkan peran ekstra atau kontribusi  ekstra  di  dalam  organisasi  ini. 

Pegawai yang termotivasi dan merasa nyaman pada lingkungan kerjanya maka 

akan timbul kepuasaan kerja yang berdampak positif pada kinerja pegawai pada 

perusahaan.  

Dengan memperhatikan uraian yang dikemukakan maka penelitian ini 

mengambil judul Pengaruh Motivasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap 

Organizational  Citizenship  Behavior  (OCB) Dengan Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Intervening Pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

Surabaya. 

1.2.  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh langsung terhadap Organizational 

Citizenship Behavior  (OCB) pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah Surabaya ? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap Organizational 

Citizenship  Behavior  (OCB) pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah Surabaya ? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh langsung terhadap Organizational 

Citizenship  Behavior  (OCB) pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional 

Syariah Surabaya ? 

4. Apakah motivasi kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja  pada 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Surabaya ? 
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5. Apakah lingkungan kerja berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja pada 

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Surabaya ? 

6. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

Organizational Citizenship  Behavior  (OCB) melalui kepuasan kerja PT. 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Surabaya ? 

7. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap 

Organizational Citizenship  Behavior  (OCB)  melalui kepuasan kerja PT. 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Surabaya ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah motivasi kerja berpengaruh langsung 

terhadap Organizational Citizenship  Behavior  (OCB) pada PT. Bank 

Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Surabaya. 

2. Untuk menguji dan menganalisis apakah lingkungan kerja berpengaruh 

langsung  terhadap Organizational Citizenship  Behavior  (OCB) pada PT. 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Surabaya. 

3. Untuk menguji dan menganalisis apakah kepuasan kerja berpengaruh 

langsung  terhadap Organizational Citizenship  Behavior  (OCB) pada PT. 

Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Surabaya. 

4. Untuk menguji dan menganalisis apakah motivasi kerja berpengaruh langsung 

terhadap kepuasan kerja pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

Surabaya. 
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5. Untuk menguji dan menganalisis apakah lingkungan kerja berpengaruh 

langsung terhadap kepuasan kerja pada PT. Bank Tabungan Pensiunan 

Nasional Syariah Surabaya. 

6. Untuk menguji dan menganalisis apakah motivasi kerja berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap Organizational Citizenship  Behavior  (OCB) melalui 

kepuasan kerja pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

Surabaya. 

7. Untuk menguji dan menganalisis apakah motivasi kerja berpengaruh secara 

tidak langsung terhadap Organizational Citizenship  Behavior  (OCB) melalui 

kepuasan kerja pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah 

Surabaya. 

 

1.4. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Kontribusi Teoretis 

a. Penelitian ini berguna sebagai penerapan ilmu, terutama dalam bidang 

perilaku organisasional. 

b. Dapat digunakan sebagai sumber informasi dan pemikiran yang 

bermanfaat bagi   penelitian  serupa di masa yang akan datang. 

c. Sebagai perbendaharaan perpustakaan untuk kepentingan ilmiah bagi 

Program Magister Manajemen PascaSarjana Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
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2. Kontribusi Praktis 

Kontribusi praktis disini digunakan untuk dapat mengetahui masalah secara   

nyata di dalam praktek, khususnya dalam bidang sumber daya manusia. 

3. Kontribusi kebijakan  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan 

masukan dan pertimbangan dalam hal pengambilan keputusan lebih lanjut, 

memberikan masukan sejauh mana motivasi dan lingkungan kerja dapat 

memberikan nilai kontribusi positif dalam meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan. 

1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Sesuai dengan judul yang penulis sajikan dan agar tidak menyimpang dari 

permasalahan yang ada serta lebih terarah sasarannya, penelitian ini hanya 

memfokuskan pada pengaruh motivasi, lingkungan kerja terhadap  Organizational 

Citizenship  Behavior  (OCB) dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. 

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah di 

Surabaya dengan subyek penelitian adalah semua karyawan yang memenuhi 

karakteristik pengambilan sampel, sedangkan periode penelitian dilakukan pada 

tahun 2017. 
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