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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Organizational Citizenship Behavior (OCB)

1. Definisi Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pertama kali dipopulerkan

oleh Organ (1988) kemudian dikembangkan oleh tokoh-tokoh lain. Organ (1988)

mendefinisikan Organizational Citizenship Behavior (OCB) sebagai perilaku

yang merupakan pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan dengan sistem

reward formal organisasi tetapi secara agregat meningkatkan efektivitas

organisasi. Organizational Citizenship Behavior (OCB) dapat didefinisikan

sebagai suatu perilaku kerja karyawan di dalam organisasi, yang dilakukan atas

dasar sukarela di luar deskripsi kerja yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk

meningkatkan kemajuan kinerja organisasi.

Greenberg dan Baron (2003) mendefinisikan Organizational Citizenship

Behavior (OCB) merupakan tindakan yang dilakukan anggota organisasi yang

melebihi dari ketentuan formal pekerjaannya. Hal senada juga dikatakan oleh

Luthans (2006) Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku

yang bebas memilih, tidak diatur secara langsung atau eksplisit oleh sistem

penghargaan formal, dan secara bertingkat mempromosikan fungsi organisasi.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Organizational

Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku kerja yang bersifat sukarela

tanpa ada paksaan terhadap hal-hal yang mengedepankan kepentingan organisasi

serta tidak secara langsung berkaitan dengan sistem reward secara formal.
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2. Dimensi-Dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Organ (1988) mengatakan bahwa orang yang melakukan organizational

citizenship behavior dikenal sebagai “tentara yang baik”. Terdapat lima dimensi

OCB menurut Organ, Dennis(2006) adalah sebagai berikut :

a. Altruism (perilaku menolong)

Perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang sedang

mengalami kesulitan dalam tugas organisasi dan masalah pribadi. Dimensi

ini menunjukkan karyawan memberi pertolongan bukan karena kewajiban

tetapi melakukannya secara sukarela.

b. Conscientiousness (kesungguhan dalam bekerja)

Perilaku yang ditunjukkan dengan kesungguhan karyawan dalam

bekerja, dimana karyawan bekerja melebihi deskripsi kerja yang telah

ditetapkan dan diharapkan organisasi.

c. Sportmanship (toleransi yang tinggi)

Perilaku karyawan yang menunjukkan kesediaan untuk mentolerir

kondisi tidak menguntungkan tanpa mengeluh. Dimensi ini lebih

menunjukkan perilaku karyawan yang memiliki toleransi yang tinggi dan

mampu beradaptasi dengan situasi dan lingkungan kerjanya.

d. Courtessy (bersikap sopan)

Perilaku karyawan yang menjaga hubungan baik dengan rekan

kerja agar terhindar dari konflik interpersonal. Dimensi ini menunjukkan

sikap karyawan yang menghargai dan memperhatikan orang lain.
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e. Civic Virtue (mengedepankan kepentingan bersama)

Perilaku karyawan yang menunjukkan sikap partisipasi dan

menunjukkan kepedulian terhadap kemajuan serta keberhasilan organisasi.

Dimensi ini mengarah pada tanggung jawab yang diberikan organisasi

kepada karyawan untuk meningkatkan kualitas bidang pekerjaannya.

William dan Anderson (dalam Hassanreza, 2010) membagi perilaku

Organizational Citizenship Behavior (OCB) kedalam dua kategori yaitu OCB-I

dan OCB-O. OCB-I adalah perilaku-perilaku yang secara langsung memberikan

manfaat bagi individu lain dan secara tidak langsung juga memberikan konstribusi

pada organisasi, misalnya membantu rekan kerja yang tidak masuk kerja dan

mempunyai perhatian personal pada karyawan lain. Sedangkan OCB-O perilaku-

perilaku yang memberikan manfaat bagi organisasi pada umumnya, misalnya

kehadiran ditempat kerja melebihi norma yang berlaku dan menaati perilaku-

perilaku informal yang ada untuk memelihara ketertiban.

3. Faktor yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior (OCB)

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior

(OCB) yaitu sebagai berikut :

1. Kepuasan kerja karyawan yang diasumsikan sebagai penentu utama dari

OCB. Karyawan yang puas akan berbicara positif tentang organisasi,

membantu orang lain, dan karyawan menjadi bangga melebihi tuntunan

tugas karena karyawan ingin membalas pengalaman organisasi (Robbins,

2003).
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2. Iklim organisasi yang positif, karyawan merasa lebih ingin melakukan

pekerjaannya melebihi apa yang telah disyaratkan dalam job description,

dan akan selalu mendukung tujuan organisasi jika karyawan diperlakukan

oleh para atasan dengan sportif dan dengan penuh kesadaran serta pecaya

bahwa karyawan diperlakukan secara adil oleh organisasinya.

3. Kepribadian dan suasana hati (mood), yang berpengaruh terhadap

organizational citizenship behavior (OCB) secara individual maupun

kelompok. George dan Brief (dalam Rahmawati, 2000) bahwa kemauan

seseorang untuk membantu orang lain juga dipengaruhi orang lain dan

mood.

4. Komitmen Organisasi, Debora (2004) menyatakan bahwa latar belakang

yang paling besar dalam mempengaruhi munculnya perilaku OCB adalah

komitmen organisasi dan kepribadian. Dimana hasil penemuannya

mengatakan bahwa komponen komitmen organisasi yang berpengaruh

terhadap OCB total adalah komitmen afektif dan kontinuans. Karyawan

yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi akan melakukan tidak

hanya tugas-tugas yang telah menjadi kewajibannya, tetapi dengan

sukarela akan mengerjakan hal-hal yang dapat digolongkan sebagai usaha-

usaha ekstra (extra effort).

5. Persepsi terhadap dukungan organisasional. Shore (dalam Rachmawati,

2000) mengatakan bahwa persepsi terhadap dukungan organisasional

perceived organizational citizenship behavior (OCB). Pekerja yang

merasakan didukung oleh organisasi akan memberikan timbal baliknya

dan menurunkan ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut dengan

terlibat dalam perilaku citizenship.
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6. Masa kerja. Greenberg dan Baron (dalam Effendi, 2003), bahwa

karakteristik personal seperti masa kerja dan jenis kelamin berpengaruh

terhadap OCB. Hal yang sama juga dikemukan oleh Sommers (dalam

Novliadi, 2007) bahwa masa kerja berfungsi sebagai predikor

organizational citizenship behavior (OCB) karena variabel tersebut

mewakili pengukuran terhadap investasi karyawan di dalam organisasi.

7. Jenis kelamin, dikemukan oleh Konrad (dalam Rahmawati, 2000) bahwa

perilaku kerja seperti menolong orang lain, bersahabat dengan rekan kerja

lebih menonjol dilakukan oleh wanita daripada pria. Beberapa penelitian

menemukan bahwa wanita lebih mengutamakan pembentukan relasi

daripada pria dan lebih menunjukkan perilaku menolong daripada pria

(dalam Rahmawati, 2000).

8. Usia, Jahangir (2004) menyatakan bahwa pegawai yang lebih muda

fleksibel dalam mengatur kebutuhan mereka dan kebutuhan organisasi.

Sementara itu, pegawai yang lebih tua cenderung lebih kaku dalam

menyesuaikan antara kebutuhan mereka dan kebutuan organisasinya. Pada

penelitian yang dilakukan LMU (Ludwig-Maximilians-University,

Munich) menunjukkan bahwa usia tidak berpengaruh pada perilaku

mereka ditempat kerja.

B. Kepuasan kerja

1. Definisi Kepuasan Kerja

Locke (dalam Luthans 2006) memberikan definisi komprehensif dari

kepuasan kerja yang meliputi reaksi atau sikap kognitif, afektif, dan evaluatif dan
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menyatakan bahwa kepuasan kerja adalah “Keadaan emosi yang senang atau

emosi yang positif berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja

seseorang.”

Luthans (2006) menjelaskan kepuasan kerja adalah nilai dari kesehatan

dan keefektifan organisasi secara keseluruhan. Wibowo (2011) menjelaskan

bahwa setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari

tempat kerjanya. Howell dan Dipboye, 1985 (dalam Munandar, 2004)

memandang kepuasan kerja sebagai hasil keseluruhan dari derajat rasa suka atau

tidak sukanya tenaga kerja terhadap berbagai aspek dari pekerjaannya. Dengan

kata lain, kepuasan kerja mencerminkan sikap tenaga kerja terhadap pekerjaannya.

Kepuasan kerja (dalam Rivai & Sagala, 2009) pada dasarnya sesuatu yang

bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda

sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Semakin tinggi penilaian

terhadap kegiatan dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka makin tinggi

kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, kepuasan merupakan

evaluasi yang menggambarkan perasaan atas sikap senang atau tidak senang, puas

atau tidak puasnya seseorang dalam bekerja.

Rivai dan Sagala (2009), memaparkan bahwa terdapat beberapa teori

tentang kepuasan kerja yang cukup dikenal, yaitu :

a. Teori ketidaksesuaian (Discrepancy theory). Teori ini mengukur kepuasan

kerja seseorang dengan melihat selisih antara sesuatu yang seharusnya

dirasakan dengan yang akan dapat dicapai.

b. Teori Keadilan (Equit Theory). Teori ini mengemukakan bahwa orang

akan merasa puas atau tidak puas, tergantung pada ada atau tidaknya
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keadilan dalam suatu situasi, khususnya situasi kerja. Menurut teori ini

komponen utama dalam teori keadilan adalah input, hasil, keadilan dan

ketidakadilan.

c. Teori Dua Faktor (Two Factor Theory). Menurut teori ini kepuasan dan

ketidakpuasan kerja itu merupakan hal yang berbeda. Teori ini

merumuskan pekerjaan menjadi dua kelompok, yaitu: satisfies dan

dissatisfies. Satisfies ialah faktor atau situassi yang dibutuhkan sebagi

sumber dari kepuasan kerja yang terdiri dari: pekerjaan yang menarik,

penuh tantangan, ada kesempatan untuk berpretasi, kesempatan untuk

memperoleh penghargaan atau promosi. Terpenuhinya faktor tersebut akan

menimbulkan kepuasan, namun tidak terpenuhinya faktor tersebut tidak

selalu mengakibatkan ketidakpuasan. Dissatisfies adalah faktor yang

menjadi sumber ketidakpuasan, yang terdiri dari gaji/upah, pengawasan,

hubungan antar pribadi, kondisi kerja dan situasi. Jika tidak terpenuhi

maka karyawan tidak akan puas karena ini adalah kebutuha yang mendasar

bagi karyawan.

Dari pendapat-pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa

kepuasan kerja adalah suatu perasaan senang, tidak senang, puas, tidak puasnya

seseorang mengenai seberapa baik pekerjaannya memberikan hal yang dinilainya

penting.

2. Dimensi-Dimensi Kepuasan Kerja

Luthans (2006) menyatakan bahwa pengaruh utama dari kepuasan kerja

ditunjukkan dari lima dimensi berikut, yaitu: pekerjaan itu sendiri, gaji,
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kesempatan promosi, pengawasan, dan rekan kerja. Kemudian dia juga

menambahkan kondisi kerja sebagai dimensi kepuasan kerja.

a. Pekerjaan itu sendiri

Dalam hal ini, pekerjaan memberikan tugas yang menarik,

kesempatan untuk belajar, dan kesempatan untuk menerima tanggung

jawab. Penelitian terbaru menemukan bahwa karakteristik pekerjaan dan

kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara kepribadan dan kepuasan

kerja, dan jika persyaratan kreatif pekerjaan terpenuhi, maka mereka

cendrung menjadi puas.

b. Gaji

Gaji adalah sejumlah upah yang diterima dan tingkat ini bisa

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibanding orang lain dalam

organisasi. Gaji merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja.

Uang tidak hanya membantu orang untuk memenuhi kebutuhan dasar,

tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan untuk tingkat yang

lebih tinggi.

Karyawan melihat gaji sebagai refleksi dari bagaimana manajemen

memandang konstribusi mereka terhadap perusahaan. Benefit (gaji)

tambahan juga penting, tapi tidak begitu berpengaruh.

c. Promosi

Kesempatan promosi merupakan suatu kesempatan untuk maju

dalam organisasi. Dengan strategi perataan organisasi dan pemberian

wewenang, promosi dalam pengertian tradisional, yang berarti manapaki

tangga kesuksesan dalam perusahaan.
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d. Pengawasan

Pengawasan merupakan kemampuan penyelia (pemimpin) untuk

memberikan bantuan teknis dan dukungan perilaku. Pada saat ini, dapat

dikatakan bahwa ada dua dimensi gaya pengawasan yang mempengaruhi

kepuasan kerja. Dimensi pertama berpusat pada karyawan, diukur menurut

tingkat penyelia menggunakan ketertarikan personal dan peduli pada

karyawan. Dimensi kedua adalah partisipasi atau pengaruh, karyawan

berkemungkinan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang

mempengaruhi kepuasan mereka.

e. Rekan kerja

Ini merupakan tingkat dimana rekan kerja pandai secara teknis dan

mendukung secara sosial. Rekan kerja atau anggota tim yang kooperatif

merupakan sumber kepuasan kerja yang paling sederhana pada karyawan

secara individu. Kelompok kerja, terutama tim yang kuat dapat menjadi

pendukungan, pemberi kenyamanan, penasihat, dan pemberi bantuan pada

anggota individu.

f. Kondisi kerja

Kondisi kerja menyangkut dengan suasana tempat kerja.

3. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan

menurut Luthans (2006) adalah sebagai berikut :

1. Pekerjaan itu sendiri

Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama

kepuasan, dimana pekerjaan itu sendiri dipandang sebagai suatu peluang

untuk pembelajaran dan kesempatan dalam mengemban suatu tugas.



21

2. Gaji

Gaji merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja, dimana

uang tidak hanya membantu orang memperoleh kebutuhan dasar tetapi alat

untu memberikan kebutuhan kepuasan pada tingkat yang lebih tinggi.

3. Promosi

Promosi merupakan suatu bentuk peluang mengembangkan karir

ataupun berkaitan dengan penghargaan yang diberikan atas apa yang telah

dilakukan.

4. Pengawasan

Merupakan bentuk ketertarikan personal dan peduli pada

karyawan, hal ini secara umum penyelia membantu karyawan dalam

meneliti seberapa baik kerja karyawan, member nasihat serta bantuan pada

individu dan berkomunikasi dengan rekan kerja secara personal.

5. Kelompok kerja

Kelompok kerja bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan,

nasihat dan membantu sesama rekan kerja.

6. Kondisi kerja

Kondisi kerja berkaitan dengan lingkungan kerja dimana jika

kondisi kerja bagus individu akan nyaman bekerja begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa dimensi-dimensi kepuasan

kerja, meliputi: pekerjaan itu sendiri, gaji, promosi, pengawasan, rekan kerja, dan

kondisi kerja.
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C. Komitmen Organisasi

1. Definisi Komitmen Organisasi

Pembahasan mengenai komitmen organisasi telah banyak menyita

perhatian para ahli. Mayer dan Allen (1990) mendefinisikan komitmen organisasi

sebagai suatu identifikasi diri individu dalam organisasi. Keterlibatan individu

dalam organisasi mengandung arti penting karena mampu memunculkan totalitas

dalam bekerja, sehingga kinerja dapat meningkat. Komitmen organisasi

mengandung keterikatan dan identifikasi individu terhadap suatu organisasi untuk

mencapai tujuan Bekker (dalam Sopiah 2008). Selain itu, komitmen organisasi

sebagai tingkat kemauan karyawan untuk mengidentifikasi dirinya pada organisasi

dan keinginannya untuk berpartisipasi aktif dalam organisasi tersebut Davis dan

Newstrom (dalam Sopiah 2008).

Hal senada juga dikatakan oleh Griffin (2004), bahwa komitmen

organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu

mengenal dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki

komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati

organisasi. Luthans (2006), juga mengatakan bahwa komitmen organisasi

didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi

tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan organisasi, dan

keyakinan tertentu, dan penerimaan nilai dan tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat yang dikemukakan di atas, pada dasarnya

komitmen organisasi berkaitan dengan aspek psikologis dalam penerimaan dan

kepercayaan terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi sehingga dapat ditampilkan

melalui kesetiaan serta keinginan untuk terus menjadi anggota organisasi.



23

2. Dimensi Komitmen Organisasi

Adapun dimensi komitmen organisasi menurut Mayer & Allen (1990)

yaitu :

a. Affective commitment, terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari

organisasi karena adanya ikatan emosional.

b. Continuance Commitment, muncul apabila karyawan tetap bertahan pada

suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan

lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain.

c. Normative Commitment, timbul dari nilai-nilai dalam diri karyawan.

Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena adanya kesadaran

bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya

dilakukan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi komitmen organisasi pada

karyawan menurut David (dalam Sopiah, 2008 ), yaitu :

1. Faktor Personal, misalnya usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan,

pengalaman kerja dan kepribadian.

2. Karakteristik pekerjaan, misalnya lingkup jabatan, tantangan dalam

pekerjaan, konflik peran dalam pekerjaan, tingkat kesulitan dalam

pekerjaan.

3. Karakteristik struktur, misalnya besar/kecilnya organisasi, bentuk

organisasi seperti desentraliasasi, kehadiran serikat pekerja dan tingkat

pengendalian yang dilakukan organisasi terhadap karyawan.
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4. Pengalaman kerja. Pengalaman kerja karyawan sangat berpengaruh

terhadap tingkat komitmen karyawan pada organisasi. Karyawan yang

beberapa tahun bekerja dan karyawan yang sudah puluhan tahun bekerja

dalam organisasi tentu memiliki tingkat komitmen yang berlainan.

D. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir bertujuan untuk mengemukakan secara umum mengenai

objek penelitian yang dilakukan dalam kerangka variabel yang akan diteliti.

Kerangka berfikir digambarkan seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.1 berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Pada gambar 2.1 dapat terlihat bahwa ada Pengaruh Kepuasan Kerja dan

Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). OCB

merupakan perilaku sukarela yang tidak ada paksaan terhadap hal-hal yang

menunjang kepentingan organisasi serta tidak berkaitan dengan reward secara

langsung. Dasar kepribadian OCB merefleksikan ciri karyawan yang kooperatif,

suka menolong, perhatian dan bersungguh-sungguh, sedangkan dasar sikap

karyawan mengindikasikan bahwa karyawan terlibat dalam OCB untuk membalas

tindakan organisasi (Luthans, 2006). Seperti yang telah diketahui bahwa OCB

akan terlaksana dan terpenuhi apabila beberapa variabel yang mempengaruhi

mendukung.

Kepuasan Kerja (X1)

Komitmen Organisasi (X2)

Organizational Citizenship

Behavior (OCB) (Y)

(
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Penelitian yang dilakukan oleh Novliadi (2007) Organizational

Citizenship Behavior (OCB) berkembang sejalan dengan seberapa besar perhatian

organisasi terhadap kontribusi karyawan, sehingga karyawan akan memiliki

persepsi yang positif terhadap organisasi dan akan memberikan umpan baliknya

(feed back) dengan terlibat dalam OCB. Organizational citizenship behavior

dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja dan komitmen organisasi, dimana seorang

karyawan yang merasa puas terhadap pekerjaan serta berkomitmen terhadap

organisasi tempatnya bekerja, akan cenderung menunjukkan performa kerja yang

lebih baik dibandingkan karyawan yang merasa tidak puas terhadap pekerjaan dan

organisasinya (Robbins & Judge, 2007).

Karyawan yang puas akan lebih mungkin berbicara positif tentang

organisasi, membantu orang lain, dan jauh melebihi harapan yang normal dalam

pekerjaan mereka. Selain itu karyawan menjadi bangga melebihi tuntutan tugas

karena mereka ingin membalas pengalaman positif mereka (Robbins, 2003). Hal

ini didukung dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh Smith,

Bateman dan Organ (1983), mengadakan penelitian pertama kali tentang “The

Antecedent Of Organizational Citizenship Behavior” menemukan bahwa

kepuasan kerja menjadi prediktor terbaik. Selanjutnya, penelitian Puffer dalam

(Organ, 1987), menemukan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap

Organizational Citizenship Behavior.

Individu yang merasa perlakuan organisasinya baik, akan membalas dan

meningkatkan kerja melebihi permintaan organisasinya, namun sebaliknya jika

organisasi memandang tenaga kerjanya dalam jangka pendek maka karyawan
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akan membalas dengan hanya melakukan tugasnya saja dan meminimalisasi

perilaku citizenship, karena pada dasarnya kepuasan kerja akan mendorong

seseorang memperlihatkan perilaku Organizational Citizenship Behavior.

Selain itu, komitmen organisasi ditunjukkan dalam sikap penerimaan,

keyakinan yang kuat terhadap nilai– nilai dan tujuan organisasi, dan adanya

dorongan yang kuat dari dalam diri untuk mempertahankan keanggotaan dalam

organisasi demi tercapainya tujuan organisasi (Gibson, 1988). Salah satu hal yang

dapat mendorong munculnya komitmen organisasi pada diri seseorang adalah

menjadikannya seperti keluarga besar dalam organisasi. Dalam hal ini komitmen

organisasi yang tinggi akan berakibat pada berbagai sikap dan perilaku positif,

dimana sikap dan perilaku positif tersebut muncul sebagai aspek dari OCB

misalnya seperti, menghindari tindakan mengeluh dan sikap yang dapat

merugikan organisasi (Sportmanship), bersedia meluangkan waktu untuk

membantu rekan kerja dalam permasalahan pekerjaan (Altruism), bersedia bekerja

melebihi deskripsi kerja yang ada dan patuh terhadap peraturan organisasi

melebihi karyawan pada umumnya (Conscientiousness), senantiasa menghargai

dan memperhatikan orang lain (Courtessy), dan selalu mengedepankan

kepentingan bersama seperti peduli terhadap keberhasilan organisasi serta

kegiatan fungsional organisasi (Civic Virtue).

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Scholl dan Schappe (dalam Elfina,

2004), mengemukakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari komitmen

organisasi terhadap OCB, serta menemukan komitmen organisasi merupakan

prediktor yang lebih signifikan di bandingkan kepuasan kerja. Komponen
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komitmen afektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap dimensi Altruism,

Conscientiousness, Courtesy, dan Civiv virtue serta OCB total.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan mengindikasikan

bahwa karyawan yang memiliki OCB akan membalas tindakan organisasi dan

bekerja melebihi deskripsi kerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui

bahwa kepuasan kerja dan komitmen kerja merupakan faktor penentu munculnya

perilaku OCB.

E. Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan singkat yang disimpulkan dari landasan teori

dan merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan dan harus diuji

kebenarannya. Dalam penelitian ini hipotesis penelitian yang dirumuskan yaitu :

“ Ada pengaruh yang signifikan antara Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada karyawan BPM-

BANGDES Provinsi Riau”.


