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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kajian Pustaka 

2.1.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitan terdahulu yang telah 

dilakukan sebelumnya mengenai hubungan kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap Organization Citizenship Behavior pada karyawan 

yaitu sebagai berikut : 

Darmawati, Hidayati, dan Herlina (2013) dalam jurnalnya yang 

berjudul "Pengaruh Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Organization Citizenship Behavior", ditemukan hasil bahwa secara 

keseluruhan besarnya pengaruh variabel kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap OCB sebesar 38,8%. Hal ini berarti 38,8% variabel 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi dapat menjelaskan variabel OCB, 

dan sisanya sebesar 61,2% dipengaruhi variabel lain yang tidak digunakan 

dalam penelitian. Dalam Penelitian ini juga menemukan bahwa kepuasan 

kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel OCB, 

dengan demikian kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan FISE UNY 

memengaruhi tingkat OCB karyawan. Namun variabel komitmen organisasi 

ternyata tidak memiliki pengaruh terhadap variabel OCB.
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Hal ini ditunjukkan dengan nilai signifikansi sebesar 0,635, yang berarti 

lebih besar dari nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05. 

Oemar (2013) dalam jurnalnya mengenai "Pengaruh Kepuasan kerja, 

Kemampuan Kerja dan Komitmen Organisasi terhadap Organization 

Citizenship Behavior Guru pada BAPPEDA Kota Pekanbaru", ditemukan 

hasil bahwa dari hipotesis ketiga mengenai koefisien regresi X3 dalam 

model persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) guru pada BAPPEDA Kota Pekanbaru. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai ttest sebesar 2,603 dan probabilitas Sig. 0,001, 

sedangkan nilai ttabel sebesar 2,395 dengan signifikansi 0,01. Nilai Korelasi 

yang disumbangkan oleh variabel kemampuankerja terhadap OCB sebesar 

0,221 atau 22,1%. Pengaruh positif dan signifikan ini memberi arti bahwa 

apabila komitmen organisasi meningkat maka organizational citizenship 

behavior (OCB) guru di lingkungan BAPPEDA Kota Pekanbaru mengalami 

kecenderungan peningkatan pula. Demikian pula sebaliknya, bila komitmen 

organisasi menurun, maka kecenderungan organizational citizenship 

behavior (OCB) guru mengalami penurunan pula. Kemudian Dari hipotesis 

keempat mengenai koefisienregresi X1, X2 dan X3 secara simultan dalam 

model persamaan regresi linier berganda menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja, kemampuan kerja dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap organizational citizenship behavior (OCB) guru pada 
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BAPPEDA Kota Pekanbaru. Hal ini ditunjukkan oleh koefisien determinasi 

Adjusted R Square (R²) sebesar 62,5% dengan nilai Fhitung 31,555 > Ftabel 4,20 

dan probabilitas Sig. 0,000 dibawah nilai signifikansi yang ditetapkan 

sebesar 0,01. Kontribusi yang disumbangkan ketiga variabel bebasdalam 

membentuk perilaku OCB sebesar 62,5% dansisanya sebesar 27,5% 

dipengaruhi faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. 

Jati (2013) dalam jurnalnya yang berjudul "Kualitas Kehidupan Kerja 

dan Komitmen Organisasional, Hubungannya dengan Organization 

Citizenship Behavior", ditemukan hasil bahwa berdasarkan kajian teori dan 

temuan dari beberapa penelitian menunjukkan hubungan antara kualitas 

kehidupan kerja dan komitmen organisasional dengan organization 

citizenship behavior (OCB). Karyawan yang memiliki kualitas kehidupan 

kerja yang tinggi akan mendorong timbulnya OCB, karena memiliki 

kemungkinan yang lebih besar untuk berbicara positif tentang organisasi, 

kesediaan membantu individu yang lain, dan melakukan kinerja yang 

melebihi perkiraan normal. Komitmen organisasional berhubungan dengan 

OCB, karena akan mendorong lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif, 

tetapi hubungan antara karyawan dengan organisasi secara aktif. Seseorang 

yang memiliki komitmen tinggi akan berusaha untuk mengidentifikasi nilai 

dan tujuan dirinya dengan nilai dan tujuan organisasi, terlibat 

sungguh-sungguh dalam keorganisasian dan ada loyalitas terhadap 

organisasi. 
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Lamidi (2008) dalam jurnalnya mengenai "Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional Terhadap Organization Citizenship Behavior dengan 

Variabel Intervening Komitmen Organisasional", berdasarkan penelitian 

tersebut ditemukan hasil bahwa hasil analisis data dalam penelitian ini 

mendukung semua hipotesis yang diajukan. Hasil uji pengaruh langsung 

menunjukkan, bahwa kepemimpinan transformasional mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap komitmen organisasional, 

kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh yang signifikan 

terhadap organizational citizenship behavior, dan komitmen organisasional 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap organizational citizenship 

behavior. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung menunjukkan bahwa 

kepemimpinan transformasional mempengaruhi organizational citizenship 

behavior melalui variabel mediating komitmen organisasional. 

Khan dan Rashid (2012) dalam jurnalnya yang berjudul "The 

Mediating Effect of Organizational Commitment in the Organizational 

Culture, Leadership and Organizational Justice Relationship with 

Organizational Citizenship Behavior: A Study of Academicians in Private 

Higher Learning Institutions in Malaysia", ditemukan  hasil bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior. Hal ini terlihat dari uji korelasi antar variabel, 

komitmen organisasi menunjukkan nilai (0,01) yang menunjukkan adanya 

hubuhan antara komitmen organisasi dengan Organizational Citizenship 
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Behavior dan berdasarkan Chi Square Test, komitmen organisasi 

menunjukkan nilai 0,870 (87%) dengan nilai signifikan sebesar 0,014. 

Sedangkan variabel bebas dalam penelitian ini tidak mempengaruhi secara 

signifikan. 

Arif dan Chohan (2012) dalam jurnalnya yang berjudul "How Job 

Satisfaction is Influencing the Organizational Citizenship Behavior: Study 

of Employees Working in Banking Sector of Pakistan", ditemukan hasil dari 

uji korelasi antara kepuasan kerja dan organizational citizenship behavior 

yaitu sebesar 0,572 yang berarti bahwa kedua variabel ini sangat 

berkolerasi. Berdasarkan uji regresi didapat hasil R square sebesar 0,328 

yang  berarti bahwa 32,8% OCB dipengaruhi oleh kepuasan kerja 

karyawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

mempengaruhi OCB secara signifikan. 

Qamar (2012) dalam jurnalnya mengenai "Job Satisfaction and 

Organizational Commitment as Antecendents of Organizational Citizenship 

Behavior", ditemukan hasil dari uji korelasi kepuasan kerja terhadap OCB 

signifikan pada 0,01 dan nilai moderat 0,391 yang dimana berhubungan 

positif dengan OCB. Dilihat dari hubungan kepuasan kerja dengan 

masing-masing dimensi OCB, ditemukan bahwa kepuasan kerja memiliki 

hubungan kuat dengan kesadaran (0,405) dan dengan sportif (0,290). Oleh 

karena itu dalam penelitian ini dikatakan bahwa dimensi yang berbeda dari 

OCB tidak hanya signifikan berhubungan dengan kepuasan kerja, tetapi 
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juga berhubungan positif dengan satu sama lain. Variabel komitmen 

organisasi menunjukkan hubungan cukup kuat dengan OCB dibandingkan 

dengan hubungan kepuasan kerja dengan OCB. Dari uji korelasi 

menunjukkan bahwa Komitmen Organisasi memiliki hubungan positif yang 

kuat dengan OCB secara keseluruhan (0,690). Jika hubungan 

masing-masing dimensi OCB dihitung dengan Komitmen Organisasi, dapat 

ditemukan bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan positif yang 

kuat dengan masing-masing dimensi OCB. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan kerja dan komitmen organisasi sangat mempengaruhi 

organizational citizenship behavior. 

Rahman (2013) dalam jurnalnya yang berjudul "Efikasi Diri, Kepuasan 

Kerja, dan Organization Citizenship Behavior pada Guru MAN di 

Sulawesi", ditemukan hasil bahwa ada hubungan positif dan signifikan 

antara self efikasi dan organizational citizenship behavior. Hasil melalui 

koefisien jalur adalah 0,32, k<0,001. Ini berarti self efikasi mempengaruhi 

organizational citizenship behavior guru di MAN. Selanjutnya juga 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara kepuasan kerja dengan 

organizational citizenship behavior. Hasil melalui koefisien jalur adalah 

0,57, k<0,001. Ini berarti kepuasan kerja mempengaruhi organizational 

citizenship behavior guru di MAN.  

Yang terahir dalam penelitian ini juga menyebutkan bahwa ada peran 

kepuasan kerja dalam hubungan antara efikasi diri dan organizational 
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citizenship behavior. Hasil melalui koefisien jalur adalah 0,59, k<0,001. Ini 

berarti bahwa kepuasan kerja befungsi sebagai mediator dalam hubungan 

antara efikasi diri dan organizational citizenship behavior guru di MAN.  

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

2.2.1.1 Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Hasibuan, 2002). Manajemen ini 

terdiri dari enam unsur (6 M) yaitu, men, money, materials, machines, dan 

market. Unsur men (manusia) ini berkembang menjadi suatu bidang ilmu 

manajemen yang disebut manajemen sumber daya manusia yang disingkat 

MSDM yang merupakan terjemahan dari man power management. 

Manajemen yang mengatur unsur manusia ini ada yang menyebutnya 

manajemen keguruan atau manajemen personalia (personnel management) 

(Hasibuan, 2002:9). 

Menurut Flippo (dalam Hasibuan, 2002:11), manajemen personalia 

adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari 

pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan, 

individu, karyawan dan masyarakat. Selanjutnya Yoder (dalam Hasibuan, 
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2002:11) juga mengemukakan bahwa manajemen pesonalia adalah penyedia 

kepemimpinan dan pengarahan para karyawan dalam pekerjaan atau 

hubungan kerja mereka. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Miner dan Green (dalam Hasibuan, 

2002:11) bahwa Manajemen personalia didefinisikan sebagai suatu proses 

pengembangan, menerapkan, dan menilai kebijakan-kebijakan, 

prosedur-prosedur, metode-metode, dan program-program yang 

berhubungan dengan individu karyawan dalam organisasi. Sedangkan 

menurut Alwi (2001:6) yang dikutip dalam bukunya berpendapat bahwa 

Sumber daya manusia (SDM) atau human resource dalam konteks bisnis, 

adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi yang sering pula disebut 

karyawan atau employee. Manajemen SDM berkaitan dengan kebijakan 

(policy) dan praktek-ptaktek yang perlu dilaksanakan oleh manajer mengenai 

aspek-aspek SDM dari manajemen kerja (job management). Diperlukan 

waktu yang panjang untuk memahami MSDM karena pada hakikatnya 

mempelajari disiplin ilmu ini, sama artinya kita harus mempelajari pula 

disiplin ilmu lain seperti ilmu manajemen, psikologi, dan ilmu-ilmu 

perilaku. Cara sistematis mempelajari MSDM adalah dimulai dengan 

memahami definisinya dan kemudian konteksnya. 

Menurut Hasibuan (2002:10) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah 

ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan 
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efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan 

masyarakat. 

2.2.1.2 Pendekatan Hard Approach dan Soft Approach Manajemen Sumber 

Daya Manusia 

Ada dua pendekatan besar dalam pengembangan MSDM yaitu 

pendekatan lunak (soft approach) dan pendekatan keras (hard approach). 

Orientasi pendekatan keras cenderung bersifat instrumental dan terfokus 

pada penggunaan SDM dan bukan pada identifikasi dan pengembangan 

SDM sebagaimana pendekatan lunak. Pengelolaan karyawan berdasarkan 

pendekatan keras, manajemen melakukan pengawasan dan pelaksanaan 

melalui sumber luar (external means) seperti, desain jabatan, pengukuran 

kinerja, upah yang terkait dengan kinerja dan penilaian staf (Alwi, 2001). 

Menurut Alwi (2001), pendekatan lunak dan pendekatan keras 

didefinisikan sebagai berikut :  

1.  Hard approach 

Dalam proses pembentukan SDM unggul melalui pendekatan keras, 

ada tiga faktor yang secara signifikan saling terkait sifatnya terutama 

dalam tahap attracting dan developing yaitu : 

a) Sistem rekrutmen dan seleksi, terkait ketika karyawan melakukan 

pelatihan maka kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan. 

b) Sitem pelatihan, tujuan yang diharapkan adalah agar pelatihan yang 

dilakukan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan. 
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c) Sistem pengembangan, terkait hal yang dilakukan organisasi untuk 

mengembangkan karyawannya agar terbentuk prinsip kerja yang 

efisien dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. 

 

2.  Soft approach 

Mengeksplorasi sisi “human” dari karyawan seperti menumbuhkan 

motivasi kerja karyawan dengan cara melibatkan mereka dalam proses 

pengambilan keputusan. Beberapa hal yang harus dibangun untuk 

menciptakan praktek MSDM yang efektif, yaitu membangun : 

a) Kompetensi-kompetensi karyawan yang relevan, menyangkut 

kewenangan setiap individu untuk melakukan tugas atau mengambil 

keputusan sesuai dengan perannya di dalam organisasi. 

b) Komitmen karyawan terhadap perusahaan, terkait sikap karyawan 

untuk tetap berada di organisasi dan terlibat dalam pencapaian visi 

dan misi serta tujuan organisasi. 

c) Kualitas kehidupan kerja, terkait kebijakan manajemen yang memberi 

peluang kompetitif untuk berprestasi dan memperoleh kompensasi 

yang seimbang atas prestasi yang mereka capai. 
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2.2.2 Komitmen Organisasi 

2.2.2.1 Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan salah satu fungsi dari manajemen 

sumber daya manusia yang terdapat dalam fungsi pemeliharaan.  

Komitmen organisasi dapat dikatakan penting karena komitmen organisasi 

tersebut sebagai suatu keadaan seseorang yang memihak pada suatu 

organisasi tertentu dengan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara 

keanggotaan dalam organisasi itu (Robbins:2003). Robbins and Judge 

(2008) juga pernah berpendapat komitmen organisasi sebagai keterlibatan 

pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang 

individu. 

Pendapat yang dikemukakan oleh Meyer dan Allen (1991), 

mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat seberapa jauh pekerja 

mengidentifikasi dirinya dengan organisasi dan keterlibatannya dalam 

organisasi. Menurut Steers (dalam Yuniasty dkk, 2007), komitmen 

organisasi merupakan rasa identifikasi atau derajat kepercayaan terhadap 

nilai-nilai organisasi, keterlibatan (kesediaan untuk berusaha sebaik 

mungkin demi kepentingan organisasi), dan loyalitas yang dinyatakan oleh 

seorang anggota terhadap organisasinya. 

Pendapat lain mengenai komitmen diungkapkan oleh Porter et al. 

(1974, dalam Armstrong, 2003), komitmen merupakan suatu kekuatan 
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relatif dari pengenalan individu di dalam suatu organisasi. Hal ini 

mengandung tiga faktor, yaitu : 

1.  Keinginan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. 

2.  Keyakinan yang kuat dalam, dan penerimaan akan, nilai dan tujuan 

organisasi. 

3.  Kesiapan untuk menggunakan usaha dengan sungguh-sungguh atas nama 

organisasi. 

Luthans (2006:236) berpendapat komitmen sebagai suatu sikap, 

merupakan suatu hasrat atau motif yang kuat untuk tetap menjadi 

organisasi; suatu keinginan untuk menunjukkan usaha tingkat tinggi atas 

nama organisasi; dan keyakinan yang kuat dalam menerima nilai-nilai dan 

tujuan-tujuan organisasi. 

Dari beberapa uraian diatas dapat dikatakan bahwa komitmen 

merupakan suatu keadaan dimana seseorang memihak dan terkait pada 

suatu organisasi atau perusahaan, peduli dan mendukung penuh 

oraganisasinya beserta tujuan-tujuannya dan juga berkeinginan untuk tetap 

berada dalam keanggotaan organisasi dan memajukan organisasinya 

tersebut. 

2.2.2.2  Aspek-Aspek Komitmen Organisasi 

Berdasarkan penjelasan Porter dan Smith (dalam Winahyu, 2007), 

maka komitmen organisasi terdiri dari beberapa aspek, yaitu : 
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1.  Kepercayaan serta penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi. 

Hal ini merupakan keyakinan dan penerimaan seorang anggota 

organisasi terhadap serangkaian nilai dan tujuan organisasinya. Dimensi 

ini tercermin dalam beberapa perilaku seperti adanya kesamaan nilai dan 

tujuan pribadi dengan nilai dan tujuan organisasi, penerimaan terhadap 

kebijakan organisasi serta adanya kebanggaan menjadi bagian dari 

organisasi tersebut. 

2.  Kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi. 

Hal ini tercermin dari upaya seorang anggota organisasi dalam 

menerima dan melaksanakan setiap tugas dan kewajiban yang 

dibebankan kepadanya. Anggota organisasi ini bukan hanya sekedar 

melaksanakan tugas-tugasnya, melainkan selalu berusaha melebihi 

standar minimal yang ditentukan oleh organisasi. 

3.  Keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota. 

Seseorang yang memiliki keinginan yang kuat untuk tetap 

menjadi anggota suatu organisasi, bermakna sama  dengan kesediaan 

seseorang untuk melanggengkan hubungannya dengan organisasi, kalu 

perlu dengan mengorbankan kepentingan pribadinya demi mencapai 

kesuksesan dan keberhasilan organisasi tersebut. 

Menurut  Armansyah (2002), aspek-aspek komitmen organisasi ada tujuh, 

yaitu : 
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1.  Kesediaan karyawan untuk terjun dan terlibat dalam organisasi. 

Setiap karyawan bersedia mengikuti program-program yang menjadi 

tugas pokok karyawan dalam sebuah perusahaan. 

2.  Bekerja dan berupaya untuk kemajuan organisasi. 

Bersedia bekerja secara maksimal untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan dan menjadi tanggung jawab pada setiap karyawan untuk 

memajukan perusahaan. 

3.  Memberikan tenaga, pikiran, ide, waktu agar organisasi berkembang dan 

mencapai kemajuan. 

Setiap karyawan dapat secara maksimal mengarahkan semua 

kemampuan individu yang dimiliki untuk mencapai kemajuan 

perusahaan. 

4.  Memberikan informasi-informasi positif tentang organisasi kepada orang 

lain di luar organisasi. 

Setiap karyawan dapat memberikan berbagai informasi yang 

diperlukan oleh orang lain secara positif dan dapat menjaga nama baik 

perusahaan ketika berada dilingkungan masyarakat. 

5.  Menonjolkan kelebihan-kelebihan organisasi dan merasa bangga menjadi 

anggota organisasi. 

Setiap karyawan harus merasa bangga ketika bergabung dalam 

perusahaan dan akan selalu menonjolkan kelebihan-kelebihan perusahaan 

yang diikutinya kepada orang lain atau perusahaan lainnya. 
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6.  Memiliki pemikiran untuk tetap berada dalam organisasi. 

Setiap karyawan akan selalu berfikir untuk berkembang bersama 

perusahaan, sehingga tidak muncul pemikiran untuk mengundurkan diri 

ketika sedang bergabung di perusahaan. 

7.  Merasa akan menemukan masalah dan hambatan jika keluar dari 

organisasi. 

Setiap karyawan harus memiliki pemikiran untuk tergantung dengan 

perusahaan secara dekat dan kekeluargaan sehingga muncul pemikiran 

rugi jika meninggalkan perusahaan. 

Allen dan Mayer (1991) mengemukakan komitmen organisasi dalam tiga 

bentuk, yaitu : 

1.  Komitmen afektif (Affective Commitment) 

Keterlibatan emosi pekerja terhadap organisasi. Komitmen ini 

dipengaruhi dan dikembangkan apabila keterlibatan dalam organisasi 

terbukti menjadi pengalaman yang memuaskan. 

2.  Komitmen normatif (Normative Commitment) 

Keterlibatan perasaan pekerja terhadap tugas-tugas yang ada di 

organisasi. Komitmen normatif dipengaruhi dan dikembangkan sebagai 

hasil dari internalisasi tekanan normatif untuk melakukan tindakan 

tertentu, dan menerima keuntungan yang menimbulkan perasaan akan 

kewajiban yang harus dibalas. 
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3.  Komitmen kontunian (Continuance Commitmen) 

Keterlibatan  komitmen berdasarkan biaya yang dikeluarkan akibat 

keluarnya pekerjaan dari organisasi. Komitmen ini dipengaruhi dan 

dikembangkan pada saat individu melakukan investasi.  Investasi 

tersebut akan menghilang atau berkurang nilainya apabila individu 

beralih dari organisasinya. 

Berdasarkan penjelas diatas, maka penelitian ini menggunakan aspek 

komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Porter dan Smith (dalam 

Winahyu, 2007), yaitu keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota, 

kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi, 

dan kepercayaan serta penerimaan yang kuat terhadap nilai-nilai dan tujuan 

organisasi. 

2.2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi 

Luthans (dalam Teresia dan Suyasa, 2008), mengemukakan bahwa 

komitmen organisasi dipengaruhi oleh faktor pribadi individu dan faktor 

organisasi. 

1.  Faktor pribadi individu, yaitu: 

a) Kepribadian 

Kepribadian atau personality adalah segala sesuatu yang 

memungkinkan peramalan dari apa yang akan dilakukan oleh 

seseorang dalam suatu situasi tertentu. Oleh karena itu, kepribadian 

sangat berperan dalam menentukan perilaku seseorang dalam suatu 
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organisasi, untuk menciptakan dan mempertahankan komitmen 

individu terhadap organisasinya. 

 

b) Jenis kelamin 

Perempuan memiliki komitmen yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan laki-laki di dalam berorganisasi. Biasanya perempuan tidak 

menjadikan karir sebagai prioritas utama. Perempuan lebih ingin 

mengaplikasi ilmu yang didapat untuk menguji dirinya sendiri. 

Perempuan mengetahui bahwa dirinya tidak akan seumur hidup 

berkarir sehingga hal ini yang membuat perempuan memberikan 

segenap kemampuan kepada organisasi pada saat anggota perempuan 

mampu beraktivitas dan masih memiliki kesempatan. 

c) Tingkat pendidikan 

Anggota organisasi yang berpendidikan rendah memiliki 

komitmen yang lebih tinggi dibandingkan dengan anggota organisasi 

berpendidikan tinggi. Tingkat pendidikan yang tinggi membuat 

individu memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan, sehingga kelekatan 

dengan organisasi berkurang. Hal tersebut menyebabkan komitmen 

organisasi yang rendah pada anggota organisasi yang berpendidikan 

tinggi. 
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d) Usia dan lama bekerja 

Anggota organisasi dengan usia tua lebih berkomitmen dengan 

anggota organisasi muda. Tingkat usia membatasi keinginan 

seseorang untuk berpindah-pindah. Lama mengabdi mempengaruhi 

komitmen organisasi karena karyawan yang telah lama mengabdi 

dalam organisasi akan merasa investasi yang telah ada (berupa waktu, 

usaha, dan jabatan) tidak dapat tergantikan apabila individu 

meninggalkan organisasi. 

2.  Faktor organisasi, yaitu  : 

a) Karakteristik kerja yang berkaitan dengan peran anggota dalam 

organisasi. 

Komitmen organisasi cendrung lebih tinggi pada anggota 

organisasi dengan kejelasan peran. Ketidak jelasan peran yang 

diberikan organisasi kepada anggotanya akan mengakibatkan 

timbulnya konflik peran, yang pada akhirnya akan mempengaruhi 

komitmen individu. 

b) Karakteristik struktur yang dipengaruhi oleh besarnya organisasi, 

bentuk organisasi (sentralisasi dan desentralisasi). 

Desentralisasi akan menyebabkan komitmen yang tinggi, 

sedangkan sentralisasi menyebabkan komitmen rendah. 

Desentralisasi membuat setiap seseorang dapat berpartisipasi dalam 
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proses pengambilan keputusan. Hal ini berkontribusi pada kepuasan 

individu karena merasa dirirnya dianggap penting oleh organisasi. 

c) Pengalaman kerja yang dimiliki oleh anggota organisasi. 

Komitmen organisasi cendrung lebih tinggi pada individu yang 

memiliki pengelaman kerja yang menyenangkan, seperti sikap positif 

dari rekan organisasi, merasa organisasi dapat memenuhi 

keinginannya, dan merasa dirinya penting bagi oganisasi. 

 

2.2.3  Kepuasan Kerja 

2.2.3.1  Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja secara umum merupakan perasaan yang menyenangkan 

dan tidak ternilai yang dirasakan seseorang dalam maupun setelah 

melakukan suatu pekerjaan sehingga sulit untuk di definisikan dalam sebuah 

kalimat, sekalipun dengan istilah-istilah sederhana. Menurut Robbins 

(2003:148), kepuasan kerja merupakan sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang yang menunjukkan pekerjaan antara jumlah penghargaaan yang 

diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. 

Selanjutnya menurut Robbins dan Judge (2008) kepuasan kerja 

didefinisikan sebagai suatu perasaan positif tentang pekerjaan seseorang 

yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya.  Definisi lain 

mengenai kepuasan kerja menurut Tiffin (dalam As’ad, 2008) yang 
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mengungkapkan bahwa kepuasan kerja adalah sikap karyawan terhadap 

pekerjaan, situasi kerja, kerjasama diantara pemimpin dan sesama karyawan. 

Blum (dalam As’ad, 2008) berpendapat kepuasan kerja merupakan 

suatu sikap yang umum sebagai hasil dari berbagai sifat khusus individu 

terhadap faktor kerja, karakteristik individu dan hubungan sosial individu di 

luar pekerjaan itu sendiri. 

Pendapat lain mengenai kepuasan kerja menurut Martoyo (2007) yang 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan emosional karyawan di 

mana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja 

karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa 

yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Balas jasa yang 

dimaksud baik yang berupa finansial maupun non finansial. 

Menurut Wexley&Yuki (dalam As’ad, 2008), teori-teori tentang 

kepuasan kerja ada tiga macam yang biasa dikenal yaitu: 

1.  Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy Theory). 

Teori ini pertama kali dipelopori oleh Porter bahwa untuk mengukur 

kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih antara apa yang 

seharusnya dengan kenyataannyang dirasakan. Kepuasan kerja seseorang 

bergantung kepada discrepancy antara harapan, kebutuhan dan nilai 

dengan apa yang menurut perasaannya atau presepsinya telah diperoleh 

atau dicapai melalui pekerjaan. Dengan demikian, orang akan merasa puas 
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bila tidak ada perbedaan antara yang diinginkan dengan presepsinya atas 

kenyataan, karena batar minimum yang diinginkan telah terpenuhi. 

2.  Teori Keadilan (Equity Theory) 

Teori yang dikembangkan oleh Adam, namun pendahulu teori ini 

adalah Zaleznik yang dikutip oleh Locke menyatakan bahwa orang akan 

merasa puas atau tidak puas, tergantung apakah ia merasakan adanya 

keadilan (equity) atau tidak atas suatu situasi. Perasaan equity dan inequity 

atas suatu situasi diperolah orang dengan cara membandingkan dirinya 

dengan orang lain yang sekelas atau setara, sekantor maupun di tempat 

lain. 

Terdapat komponen utama dalam teori keadilan yaitu input, out 

comes dan pembanding (comparison person). Input merupakan segala 

sesuatu yang berharga yang dirasakan karyawan sebagai sumbangan 

terhadap pekerjaannya seperti pendidikan, pengalaman, kemampuan dan 

kumlah jam kerja. Out comes merupakan segala sesuatu yang berharga 

yang disarakan oleh karyawan sebagai “hasil” dari pekerjaannya seperti 

gaji, tunjangan, status, dan penghargaan. Pembanding dalam hal ini orang 

lan yang menjadi bahan perbandingan oleh karyawan tersebut dengan 

membandingkan input dan out comes yang dimilikinya. Dalam teori ini, 

setiap karyawan akan membandingkan ratio input-out comes dirinya 

dengan ratio input-out comes orang lain. Bila perbandingan itu dianggap 

cukup adil (equity), maka ia akan merasa puas. Bila perbandingan itu tidak 
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seimbang namun menguntungkan, bisa menimbulkan kepuasan tetapi bisa 

juga tidak. Akan tetapi bila perbandingan itu tidak seimbang dan tidak 

menguntungkan maka akan timbul ketidakpuasan. 

3.  Teori Dua Faktor (Two Factor Theory) 

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Herzberg bahwa kepuasan 

kerja dan ketidakpuasan kerja (job dissatifaction) itu merupakan dua hal 

berbeda, yang artinya kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu 

bukan merupakan suatu variabel yang kontinyu. 

Dalam teori ini Herzberg membagi situasi yang mempengaruhi sikap 

seseorang terhadap pekerjaannya menjadi dua kelompok yaitu satisfiers 

atau motivator dan dissatisfiers. Satisfiers adalah faktor atau situasi yang 

dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja seperti pekerjaan yang 

menarik dan penuh tantangan, kesempatan untuk memperoleh 

penghargaan dan promosi jabatan. Dengan terpenuhnya faktor ini akan 

menimbulkan kepuasan, tetapi tidak terpenuhinya faktor ini tidaklah selalu 

mengakibatkan ketidakpuasan. Dissatisfiers adalah faktor yang menjadi 

sumber ketidakpuasan, seperti kebijakan perusahaan, gaji, pengawasan, 

dan status. Perbaikan terhadap kondisi atau situasi ini akan mengurangi 

atau menghilangkan ketidakpuasan, tetapi tidak akan menimbulkan 

kepuasan karena ia bukan sumber kepuasan kerja. 
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2.2.3.2 Aspek-Aspek Kepuasan Kerja 

Robbins dan Judge  (2008) menyatakan ada beberapa aspek kepuasan 

kerja, antara lain: 

1.  Pekerjaan itu sendiri 

Sampai sejauh mana tugas atau pekerjaan dianggap menarik dan 

memberikan kesempatan untuk belajar dan untuk bertanggung jawab 

terhadap pekerjaannya. 

 

2.  Bayaran 

Suatu jumlah yang diterima dan keadaan yang dirasakan dari 

pembayaran tersebut. 

3.  Kesempatan atau promosi 

Sampai sejauh mana adanya kesempatan untuk maju. 

4.  Atasan 

Kepuasan kerja dapat meningkat ketika atasannya adalah orang yang 

pengertian, ramah, memberikan pujian untuk kinerja yang baik, 

mendengarkan opini-opini karyawan, dan menunjukkan minat pribadi 

dalam diri mereka. 

5.  Rekan kerja 

Sampai sejauh mana rekan sekerja bersahabat, kompeten dan 

mendukung. Untuk sebagian besar karyawan, bekerja dengan tujuan  
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untuk  memenuhi kebutuhan interaksi sosial. Memiliki rekan kerja yang 

ramah dan supportif mampu meningkatkan kepuasan kerja. 

6.  Kondisi kerja 

Sampai sejauh mana lingkungan atau kebutuhan-kebutuhan fisik 

dipenuhi dan memuaskan karyawan. 

Menurut Herzberg (dalam Ardana dkk, 2008) ada lima aspek-aspek 

kepuasan kerja, yaitu : 

 

1.  Kompensasi 

Merupakan pemberian balas jasa baik secara langsung berupa uang 

(finansial) maupun tidak langsung berupa penghargaan (non-finansial). 

2.  Promosi 

Setiap karyawan menginginkan peningkatan jabatan dan karir dalam 

pekerjaannya. Apabila sebuah perusahaan membuka kesempatan yang 

lebar bagi karyawannya untuk dapat mengembangkan karir atau 

meningkatkan jabatannya, karyawan aka semakin termotivasi untuk 

berkinerja baik. 

3.  Lingkungan fisik 

Lingkungan fisik dalam hal ini meliputi ventilasi, warna, penerangan, 

bunyi, dan lain-lain, yang tidak berlebihan akan mempengaruhi 

kenyamanan bekerja pada karyawan. 
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4.  Lingkungan non fisik 

Lingkungan non fisik dalam hal ini adalah bagaimana hubungan kerja 

dengan atasan-bawahan, ataupun rekan sekerja, serta kesempatan dalam 

pengambilan keputusan. 

5.  Karakteristik pekerjaan 

Karakteristik pekerjaan dalam hal ini adalah variasi pekerjaan yang 

dibedakan kepada karyawan tidak sama tingkat kesulitannnya, serta 

bagaimana prospek sebuah pekerjaan. 

 

2.2.3.3  Faktor-faktor Kepuasan Kerja 

Pada negera berkembang masih banyak masyarakatnya yang 

berpendapat bahwa gaji merupakan faktor penentu timbulnya kepuasan kerja 

namun dengan perkembangan zaman dan suatu negara menginginkan untuk 

menjadi negara maju, gaji bukan lah menjadi faktor utama yang menentukan 

timbulnya kepuasan kerja. 

Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja menurut Burt 

(dalam As’ad, 2008) sebagai berikut : 

1.  Faktor hubungan antar karyawan 

Merupakan faktor-faktor yang menyangkut hubungan antara atasan 

dengan bawahan, kondisi kerja, hubungan sosial diantara karyawan dan 

situasi kerja. 
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2.  Faktor individual 

Merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap orang 

terhadap pekerjaannya, umur orang sewaktu bekerja dan jenis kelamin. 

3.  Faktor-faktor luar 

Merupakan faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi 

keluarga, rekreasi dan pendidikan. Pendapat lain dikemukakan oleh 

Ghiselli & Brown (dalam As’ad, 2008) mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 

a) Kedudukan (posisi) 

Umumnya manusia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja 

pada pekerjaan yang lebih tinggi akan merasa lebih puas daripada 

mereka yang bekerja pada pekerjaan yang lebih rendah. 

b) Pangkat (golongan) 

Pada pekerjaan yang mendasarkan perbedaan pangkat 

(golongan) sehingga pekerjaan tersebut memberikan kedudukan 

tertentu pada orang yang melakukannya. 

c) Umur 

Dinyatakan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dengan 

umur karyawan. 

d) Jaminan finansial dan jaminan sosial 

Masalah finansial dan jaminal sosial kebanyakan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. 
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e) Mutu pengawasan 

Hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat 

penting artinya dalam menaikkan produktifitas kerja. Karyawan akan 

merasakan kepuasan tersendiri jika diperhatikan dan memiliki 

hubungan baik dengan pimpinannya karena karyawan merasa dirinya 

dianggap penting dalam organisasi kerja. 

 

2.2.3.4 Dimensi Kepuasan Kerja 

Menurut Robbins (2003:148), kepuasan kerja merupakan sikap umum 

terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan pekerjaan antara jumlah 

penghargaaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini 

seharusnya mereka terima. Variabel kepuasan kerja dibagi dalam beberapa 

dimensi, yaitu : 

1.  Hubungan baik dilingkungan kerja, yaitu adanya hubungan supervisi, 

hubungan sosial diantara karyawan, dan kemampuan beradaptasi dengan 

sarana pekerjaan. Parameternya adalah : 

- Kesanggupan untuk menyelesaikan tugas pekerjaan meskipun tanpa 

pengawasan. 

- Kemauan membina komunikasi dengan relasi kerja. 

- Dapat bekerja sama untuk menyelesaikan tugas tertentu dalam suatu 

tim kerja atau individual. 

- Kemauan untuk merawat sarana atau peralatan kerja dengan baik. 
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2.  Kemampuan utilitas, yaitu kemampuan yang berkaitan dengan sikap 

karyawan terhadap kebijakan pimpinan, kebijakan  peraturan jam kerja, 

kesempatan untuk berkreasi dan peluang promosi karier. Parameternya 

adalah: 

- Penerimaan kebijakan pimpinan. 

- Mematuhi peraturan jam kerja yang sudah ditetapkan. 

- Kesempatan mengembangkan kreativitas kerja. 

- Hasrat untuk memanfaatkan kesempatan meningkatkan jenjang karier. 

3.  Kebijakan kesejahteraan, yaitu kebijakan yang diukur dari persepsi 

karyawan terhadap sistem pengupahan. Parameternya adalah: 

- Besarnya upah (take home pay) yang diterima dibandingkan dengan 

beban kerja. 

- Sistem pemberian tunjangan. 

- Sistem insentif. 

- Sistem gaji lembur. 

4.  Perhatian perusahaan pada masalah keamanan kerja berkaitan dengan 

tingkat risiko pekerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan sarana 

yang menunjang K3. Parameternya adalah : 

- Kemampuan karyawan untuk mengatasi segala risiko yang 

ditimbulkan dari pekerjaan. 
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- Karyawan memperoleh jaminan atas kesehatan dan keselamatan kerja 

dalam bentuk tunjangan atau asuransi kesehatan dan keselamatan 

kerja. 

- Dalam proses kerja karyawan memperoleh hak keamanan berupa 

kelengkapan sarana alat perlindungan diri yang memadai. 

 

2.2.4  Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

2.2.4.1 Pengertian organizational citizenship behavior 

Penilaian kinerja karyawan biasanya berdasarkan job description yang 

ada dalam suatu perusahaan. Namun sudah tidak seharusnya penilaian 

kinerja yang dilakukan oleh perusahaan hanya berdasarkan tugas-tugas 

seorang karyawan dalam job description. Bagaimanapun diperlukan peran 

ekstra demi terselesaikan tugas-tugasnya tersebut. Sehingga Muchinsky 

(dalam Wardani, 2012) berpendapat Organizational Citizenship Behavior 

sebagai suatu kontribusi dimana para pekerja melakukan hal-hal yang dapat 

mensejahterakan keseluruhan organisasi dimana hal tersebut berada diluar 

tugas-tugasnya yang diperlukan dari pekerjaan mereka. 

Menurut Khalid dan Ali (2005), Organizational Citizenship Behavior 

merupakan perilaku yang mempertinggi nilai dan pemeliharaan sosial serta 

lingkungan psikologi yang mendukung hasil pekerjaan dan biasanya tidak 

terlihat atau tidak diperhitungkan. Robbins (2008) juga berpendapat bahwa 

OCB merupakan perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban 
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kerja formal seorang karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi 

tersebut secara efektif. 

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

Organizational Citizenship Behavior merupakan kontribusi  karyawan 

dalam mensejahterakan organisasinya yang pada dasarnya di luar tuntutan 

perannya namun dilakukan secara sukarela, yang memberikan kontribusi 

positif terhadap efektifitas atau performance organisasi atau perusahaan. 

 

2.2.4.2 Aspek-aspek Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Organizational Citizenship Behavior dilihat secara luas sebagai faktor 

yang memberikan sumbangan pada hasil kerja organisasi secara 

keseluruhan. Organ et al. (2006) menyatakan ada lima aspek OCB, yaitu: 

1.  Altruism 

Perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang mengalami 

kesulitan dalam situasi yang sedang dihadapi baik mengenai tugas dalam 

organisasi maupun masalah pribadi. Dimensi ini mengarah kepada 

memberi pertolongan yang bukan merupakan kewajiban yang 

ditanggungnya seperti membantu rekan kerja yang mengalami 

penumpukkan beban kerja atau membantu karyawan baru untuk 

memahami dan mempelajari pekerjaannya. 
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2.  Conscientiousness 

Perilaku yang menunjukkan dengan berusaha melebihi yang 

diharapakan organisasi. Perilaku tersebut merupakan perilaku sukarela 

yang tidak termasuk dalam kewajiban atau tugas karyawan, namun dapat 

memberikan kontribusi lebih pada kelompok kerja, departemen, maupun 

organisasi. 

3.  Sportsmanship 

Perilaku yang memberikan toleransi terhadap keadaan yang kurang 

ideal dalam organisasi tanpa mengajukan keberatan-keberatan seperti 

tidak banyak mengeluh pada hal kecil maupun masalah pekerjaan, mampu 

menerima pendapat, dan bekerja sama. 

4.  Courtesy 

Menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar terhindar dari 

masalah-masalah interpersonal. Seseorang yang memiliki dimensi ini 

adalah orang yang menghargai dan memperhatikan orang lain karena 

berusaha untuk menghindari terjadinya konflik dengan rekan kerja, selalu 

mempertimbangkan dampak dari setiap tindakannya, dan berkonsultasi 

terlebih dahulu sebelum mengambil tindakan. 

5.  Civic Virtue 

Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada kehidupan 

organisasi seperti mengikuti perkembangan atau perubahan dalam 

organisasi, hadir dan berpartisipasi dalam pertemuan mengenai perusahaan, 
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mengambil inisiatif untuk memberikan saran bagaimana operasi atau 

prosedur-prosedur organiasi dapat diperbaiki, dan melindungi 

sumber-sumber yang dimiliki oleh organisasi. Dimensi ini mengarah pada 

tanggung jawab yang diberikan organisasi kepada karyawannya untuk 

meningkatkan kualitas bidang pekerjaan yang ditekuninya. Sedangkan 

Willian dan Anderson (1991) membagi dua ketegori, yaitu: 

1. OCB-O 

Perilaku-perilaku yang memberikan manfaat bagi organiasasi pada 

umumnya, misalnya kehadiran di tempat kerja melebihi norma yang 

berlaku dan mentaati peraturan-peraturan informal yang ada untuk 

memelihara ketertiban. 

2. OCB-I 

Perilaku-perilaku yang secara langsung memberikan manfaat bagi 

individu lain dan secara tidak langsung juga memberikan kontribusi pada 

organisasi, misalnya membantu rekannya yang tidak masuk kerja dan 

mempunyai perhatian personal pada karyawan lain. 

 

2.2.4.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) 

Menurut Organ (dalam Novliadi, 2007), mengemukakan faktor-faktor 

yang mempengaruhi OCB, yaitu: 

1.  Budaya dan iklim organisasi 
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Menurut Organ (dalam Novliadi, 2007), terdapat bukti-bukti kuat 

yang mengemukakan bahwa kepuasan kerja merupakan suatu kondisi 

awal yang utama yang memicu terjadinya OCB. iklim organisasi dan 

kepuasan kerja dapat menjadi penyebab kuat atas berkembangnya OCB 

dalam suatu organisasi. di dalam iklim organisasi yang positif, karyawan 

merasa lebih ingin melakukan pekerjaannya melebihi apa yang telah 

diisyaratkan dalam uraian pekerjaan dan akan selalu mendukung tujuan 

organisasi jika mereka dibutuhkan oleh para atasan dengan sportif dan 

dengan penuh kesadaran serta percaya bahwa mereka diperlukansecara 

adil oleh organisasi. 

2.  Kepribadian dan suasana hati 

Kepribadian dan suasana hati mempunyai pengaruh terhadap 

timbulnya perilaku OCB secara individual maupun kelompok. George dan 

Brief (dalam Novliadi, 2007) berpendapat bahwa kemauan seseorang 

untuk membantu orang lain juga dipengaruhi oleh mood. Kepribadian 

merupakan sesuatu karakteristik yang secara relatifn dapat dikatakan 

tetap, sedangkan suasana hati merupakan karakteristik yang dapat 

berubah-ubah. Suasana hati yang positif akan meningkatkan peluang 

seseorang untuk membantu orang lain. Slot (dalam Novliadi, 2007) 

menjelaskan bahwa meskipun suasana hati dipengaruhi (sebagian) oleh 

kepribadian, suasana hati juga dipengaruhi oleh situasi. 
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3.  Presepsi terhadap dukungan organisasi 

Shore dan Wayne (dalam Novliadi, 2007) menemukan bahwa 

persepsi terhadap dukungan organisasi dapat menjadi faktor pendukung 

OCB. pekerja yang merasa bahwa diberu dukungan oleh organisasi akan 

memberikan feedback dan menurunkan ketidakseimbangan dalam 

hubungan tersebut dengan terlibat dalam perilaku citizenship. 

4.  Presepsi terhadap kualitas hubungan/interaksi atasasn bawahan 

Kualitas interaksi atasan-bawahan juga diyakini sebagai prediktor 

OCB. Miner (dalam Novliadi, 2007) mengemukakakn bahwa interaksi 

atasan-bawahan yang berkualitas tinggi akan memberikan dampak 

seperti meningkatnya kepuasan kerja, produktifitasm dan kinerja 

karyawan. Riggio (dalam Novliadi, 2007) menyatakan bahwa apabila 

interaksi atasan-bawahan berkualitas tinggi maka seorang atasan akan 

berpandangan positif terhadapa bawahannya akan merasa atasannya 

banyak memberikan dukungan dan motivasi. 

5.  Masa kerja 

Greenberg dan Baron (dalam Novliadi, 2007) mengemukakan bahwa 

karakteristik personal seperti masa kerja dan jenis kelamin berpengaruh 

pada OCB. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sommers et al. 

(Novliadi, 2007). Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa 

masa kerja berkorelasi dengan OCB. karyawan yang telah lama bekerja 

di suatu organisasi akan memiliki keterdekatan dan keterikatan yang kuat 
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terhadap organisasi tersebut. Masa kerja yang lama juga akan 

meningkatkan rasa percaya diri dan kompetensi karyawan dalam 

melakukan pekerjaanya. 

6.  Jenis kelamin 

Konrad et al. (Novliad, 2007) mengemukakan bahwa 

perilaku-perilaku kerja seperti menolong orang lain, bersahabat dan 

bekerja sama dengan orang lain menonjol dilakukan oleh wanita daripada 

pria. Morrison (Novliadi, 2007) juga membuktikan bahwa ada perbedaan 

persepsi antara wanita dan pria. Wanita menganggap OCB merupakan 

bagian dari in-role dibandingkan dengan pria. Selain itu, wanita juga 

cenderung menginternalisasi harapan-harapan kelompok, rasa 

kebersamaan, dan aktivitas-aktivas menolong sebagai bagian dari 

pekerjaannya.   

 

2.2.5 Hubungan Antar Variabel 

2.2.5.1  Hubungan komitmen organisasi terhadap organizational citizeenship 

behavior 

Komitmen organisasi yang terdapat pada seorang karyawan sangat 

mempengaruhi timbulnya sikap organizational citizenship behavior pada 

karyawan tersebut. Seperti yang kita ketahui Robbins and Judge (2008) 

pernah berpendapat komitmen organisasi sebagai keterlibatan pekerjaan 

yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang individu. 
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Kemudian pendapat ini juga di dukung oleh Steers (dalam Yuniasty dkk, 

2007), yang mengatakan komitmen organisasi merupakan rasa identifikasi 

atau derajat kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi, keterlibatan 

(kesediaan untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi), 

dan loyalitas yang dinyatakan oleh seorang anggota terhadap organisasinya. 

Sehingga ketika seorang karyawan memiliki komitmen terhadap 

organisasinya berarti karyawan tersebut sangat mempercayai nilai-nilai 

dalam organisasinya dan dengan senang hati terlibat dan memajukan 

organisasinya yang kemudian menimbulkan sikap organizational 

citizeenship behavior. 

Seperti yang dikatakan pada penelitian oleh Oemar (2013) bahwa 

komitmen berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jati (2013) 

yang mengatakan komitmen organisasi behubungan dengan OCB karena 

akan mendorong lebih dari sekedar kesetiaan yang pasif, tetapi  hubungan 

antara karyawan dengan organisasi secara aktif. Seorang yang memiliki 

komitmen tinggi akan berusaha untuk mengidentifikasi nilai dan tujuan 

dirinya dengan nilai dan tujuan organisasi. 

2.2.5.2 Hubungan kepuasan kerja terhadap organizational citizeenship behavior 

Dalam terbentuknya sikap organizational citizeenship behavior, 

seorang karyawan harus puas terhadap pekerjaannya kerana ketika seorang 

karyawan puas terhadap kerjanya maka akan timbul perasaan senang 
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terhadap pekerjaan dan lingkungan kerjanya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Tiffin dalam As’ad (2008), kepuasan kerja adalah sikap karyawan terhadap 

pekerjaan, situasi kerja, kerjasama diantara pemimpin dan sesama karyawan. 

Pendapat lain mengenai kepuasan kerja menurut Martoyo (2007) yang 

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan emosional karyawan di 

mana terjadi ataupun tidak terjadi titik temu antara nilai balas jasa kerja 

karyawan dari perusahaan atau organisasi dengan tingkat nilai balas jasa 

yang memang diinginkan oleh karyawan yang bersangkutan. Balas jasa yang 

dimaksud baik yang berupa finansial maupun non finansial. Dengan 

timbulnya sikap senang dan puas yang tidak terhitung oleh finansial pada 

seorang karyawan sehingga karyawan tersebut dengan suka rela melakukan 

hal-hal yang diluar tugasnya untuk memajukan organisasinya yang 

kemudian menjadi sikap organizational citizenship behavior. 

Seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2013) yang 

mengatakan adanya hubungan positif dan signifikan antara kepuasan kerja 

dengan organizational citizenship behavior. Dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Arif dan Chohan (2012) berdasarkan uji regresi didapat hasil 

R square sebesar 0,328 yang  berarti bahwa 32,8% OCB dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja karyawan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja mempengaruhi OCB secara signifikan. 
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2.2.5.3 Hubungan antara komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap 

organizational citizeenship behavior 

Menurut Steers ketika seorang karyawan memiliki komiten pada 

organisasinya yang dimana karyawan tersebut mempercayai nilai-nilai yang 

dianut oleh perusahaannya dapat membuat suasana yang sangat 

menyenangkan dalam lingkungan kerjanya (Yuniasty dkk, 2007). Menurut 

Tiffin ketika karyawan tersebut merasa nyaman terhadap lingkungan 

kerjanya kemudian dapat menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai 

karyawan dengan sangat puas (As’ad, 2008). Dengan kata lain, karyawan 

yang memiliki komitmen pada organisasinya dan kepuasan kerja dalam 

menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan, maka 

karyawan tersebut dengan suka rela melakukan tugas-tugas lain yang pada 

dasarnya diluar tanggung jawabnya untuk kemajuan organisasinya dan 

merasa bangga terhadap organisasinya organizational citizenship behavior. 

Dalam penelitian yang dilakukan Qamar (2012) bahwa hasil dari uji 

korelasi kepuasan kerja terhadap OCB signifikan pada 0,01 dan nilai 

moderat 0,391 yang dimana berhubungan positif dengan OCB dan juga 

berkaitan positif dan signifikan kepada setiap dimensi OCB. Kemudian 

bahwa komitmen organisasi memiliki hubungan positif yang kuat dengan 

OCB secara keseluruhan. Jika hubungan masing-masing dimensi OCB 

dihitung dengan komitmen organisasi dapat ditemukan bahwa komitmen 

organisasi memiliki hubungan positif yang kuat dengan masing-masing 
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dimensi OCB. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi sangat mempengaruhi organizational citizenship 

behavior. 

2.2.6 Kerangka Penelitian 

Atas dasar kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka 

kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan dan pengaruh antara 

komitmen organisasi dan kepuasan kerja terhadap organizational citizenship 

behavior pada guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta.sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Kerangka Penelitian 

 

2.2.7 Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2008), hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban 

yang diberikan baru pada teori yang relevan, belum didasarkan pada 

fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. 

Komitmen Organisasi 
(X1) 

(Meyer dan Allen, 1997) 
Organizational 

Citizenship 
Behavior      

(Y) 
Organ (2006) Kepuasan Kerja (X2) 

(Robbins, 2003) 
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1.  H1 : Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan dari komitmen 

organisasi (X1) terhadap organizational citizenship behavior (Y) pada 

guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

2.  H2  : Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan dari kepuasan 

kerja (X2) terhadap organizational citizenship behavior (Y) pada guru 

TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

3.  H3 : Diduga adanya pengaruh positif dan signifikan dari komitmen 

organisasi (X1) dan kepuasan kerja (X2) terhadap organizational 

citizenship behavior (Y) pada guru TK Fastrack FunSchool Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


