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PENGARUH KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN TERHADAP 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB)  

 

 

Ratnaningsih. SY 

 

 

This study aimed to analyze the effect of job satisfaction and commitment to the 

OCB. The data used in this study is primary data obtained from questionnaires. Total 

sample of 30 respondents who constitute the entirety of the population Badan Ketahanan 

Pangan so used saturated samples. The analysis technique used is multiple regression 

method and hypothesis testing using the F test and t test. The results showed that the 

variable Job Satisfaction has positive and significant effect on OCB. Commitment 

variable has positive but not significant committed to the OCB. And the variable that has 

the most dominant influence on OCB is variable Job Satisfaction. From this study were 

obtained R2 value of 0.830, meaning that 83% of OCB variable could be explained by 

independent variable.The remaining 17% is explained by the other variables outside the 

equation. 
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Pada era globalisasi saat ini, masalah sumber daya manusia masih menjadi 

sorotan bagi organisasi untuk dapat tetap bertahan dalam pasar kerja yang semakin 

kompetitif. Fokus utama manajer dalam meningkatkan efektifitas organisasi adalah 

perilaku sumberdaya manusia (SDM) dalam bekerja. Efektifitas suatu organisasi dapat 

dilihat dari interaksi kerja pada tingkat individual, kelompok, dan sistem-sistem 

organisasi yang menghasilkan output manusia yang memiliki tingkat absensi yang 

rendah, perputaran karyawan yang rendah, minimnya perilaku menyimpang dalam 

organisasi, tercapainya kepuasan kerja, memiliki komitmen terhadap perusahaan dan juga 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) (Robbins & Judge, 2008).  

 Sumber daya manusia sebagai salah satu elemen utama dari organisasi 

merupakan hal yang sangat penting karena faktor manusia sangat berperan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia tidak saja membantu organisasi dalam 
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mencapai tujuannya tetapi juga membantu menentukan apa yang benar-benar dapat 

dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Pengelolaan SDM saat ini merupakan suatu 

keharusan dan bukan lagi merupakan suatu pilihan apabila organisasi ingin berkembang.  

Di dalam dunia pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan kepegawaian 

masalah komitmen seorang pegawai / karyawan menjadi suatu hal yang sangat penting 

karena mempunyai pengaruh pada kinerja karyawan , sementara kinerja karyawan juga 

dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya komitmen organisasional dan kepuasan kerja, 

hal ini sesuai dengan pendapat Baruch Yehuda, M Bilha dan Yeseph (1997). Seorang 

karyawan dalam menjalankan pekerjaan pada suatu instansi atau organisasi mempunyai 

masalah yang sangat mendasar dimana seorang karyawan yang satu dengan yang lain 

tidak akan sama tingkat komitmen yang dimiliki. Komitmen organisasi pada karyawan 

yang tinggi biasanya akan meningkatkan kinerja yang tinggi dan sekaligus dapat 

menurunkan tingkat absensi dan sebaliknya jika seorang karyawan memiliki tingkat 

komitmen rendah maka kinerjanya juga rendah (Nyhan, 1999). Komitmen merupakan 

variabel yang dapat memprediksi secara teratur perilaku karyawan dalam kerja terutama 

diantaranya masalah absensi. Adapun hubungan yang mengatur antara komitmen dan 

kinerja telah dikemukakan oleh Benkhoff (1997) dalam argumentasinya yaitu bahwa 

komitmen karyawan terhadap organisasi memiliki hubungan positif dengan kinerja, tanpa 

memperhatikan komitmen karyawan pada organisasi maka kinerja akan memburuk dan 

pada akhirnya menjadi pemborosan yang sia-sia Faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kinerja adalah kepuasan kerja karyawan sebagaimana didefinisi berikut, kepuasan kerja 

karyawan adalah terpenuhi atau tidaknya keinginan mereka terhadap pekerjaan 

(Timmreck, 2001). Apabila dalam lingkungan kerja seorang karyawan tidak mendapatkan 

apa yang diharapkan diantarannya peluang promosi yang adil, pendapatan yang baik, 

rekan kerja dan atasan yang menyenangkan serta kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri 
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maka dapat dipastikan kinerja karyawan akan buruk. Untuk ini Robbin 1996 juga 

mengatakan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap umum terhadap pekerjaan 

seseorang sebagai perbedaan antara banyaknya ganjaran yang diterima pekerja dan 

banyaknya yang diyakini yang seharusnya diterima. Sedangkan Nur Indriantoro dan 

Suwandi (1992) menemukan hasil yang konsisten dengan penelitian sebelumnya yaitu 

kepuasan kerja berkorelasi positif dengan komitmen organisasi. Basset (1995) 

menyatakan bahwa kepuasan kerja juga dipengaruhi oleh fungsi dan kedudukan 

karyawan dalam organisasi dimana karyawan yang berkedudukan lebih tinggi merasa 

lebih puas karena mereka mempunyai otonomi yang lebih besar, pekerjaanya lebih 

bervariasi dan memiliki kebebasan dalam melakukan penilaian adapun karyawan pada 

level bawah lebih besar kemungkinannya mengalami ketidakpuasan dan kebosanan 

karena pekerjaan yang kurang menantang dan tanggung jawabnya lebih kecil hal itu biasa 

terjadi pada karyawan pada level bawah yang berpendidikan tinggi yang memperoleh 

pekerjaan yang tidak sepadan dengan kemampuan keahliannya. Hal ini telah diperkuat 

oleh peneliti Blau (1967) dan Organ (1998) yang menyatakan bahwa kepuasan kerja 

mempengaruhi kinerja dengan asumsi bahwa karyawan akan memberikan yang terbaik 

bagi organisasi bila mereka juga memperoleh yang terbaik dari organisasi dimana mereka 

berkerja hal ini tentunya tidak hanya berlaku pada sektor swasta tetapi juga berlaku pada 

lingkungan pengawai negeri.  

Istilah kepuasan kerja (job satisfaction) dapat didefinisikan sebagai suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi 

karakteristiknya. Kepuasan kerja dan kinerja memiliki hubungan sebab akibat. Sebuah 

tinjauan dari 300 penelitian menunjukkan bahwa korelasi tersebut cukup kuat. Ketika 

data produktivitas dan kepuasan kerja secara keseluruhan dikumpulkan untuk perusahaan, 

ditemukan bahwa perusahaan yang mempunyai karyawan yang lebih puas cenderung 
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lebih efektif bila dibandingkan perusahaan yang mempunyai karyawan yang kurang puas. 

(Robbins and Judge, 2008). 

Selain kepuasan kerja ada hal lain yang menjadi perilaku karyawan yang 

berdampak positif bagi perusahaan yaitu komitmen. Komitmen adalah kemampuan dan 

kemauan untuk menyelaraskan perilaku pribadi dengan kebutuhan, prioritas dan tujuan 

organisasi. Hal ini mencakup cara-cara mengembangkan tujuan atau memenuhi 

kebutuhan organisasi yang intinya mendahulukan misi organisasi dari pada kepentingan 

pribadi. Beberapa organisasi memasukkan unsur komitmen sebagai salah satu syarat 

untuk memegang suatu jabatan atau posisi tertentu dalam kualifikasi lowongan pekerjaan.  

Komitmen organisasi mencerminkan bagaimana seorang individu 

mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terikat dengan tujuan-tujuannya. Para 

manajer disarankan untuk meningkatkan kepuasan kerja dengan tujuan untuk 

mendapatkan tingkat komitmen yang lebih tinggi. Selanjutnya, komitmen yang lebih 

tinggi dapat mempermudah terwujudnya produktivitas yang lebih tinggi. 

Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai kemampuan untuk memiliki empati 

kepada orang lain dan lingkungannya dan menyelaraskan nilai-nilai yang dianutnya. 

Dengan nilai-nilai yang dimiliki lingkungannya untuk menjaga dan meningkatkan 

interaksi sosial yang lebih baik. Terlebih lagi, untuk melakukan segala sesuatu yang baik 

manusia tidak selalu digerakkan oleh hal-hal yang menguntungkan dirinya, misalnya 

seseorang mau membantu orang lain jika ada imbalan tertentu. 

OCB ini memang belum begitu dikenal, namun pada dasarnya pegawai dalam 

suatu perusahaan atau organisasi kadang-kadang sudah menerapkan OCB dalam bekerja. 

Salah satu sikap strategik dalam divisi SDM adalah mengembangkan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dalam organisasi. OCB ini tercermin melalui perilaku suka 

menolong orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-
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aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku ini menggambarkan nilai tambah 

karyawan yang merupakan salah satu bentuk perilaku pro-sosial, yaitu perilaku sosial 

yang positif, konstruktif dan membantu. 

Organisasi dalam artikel Gunawan (2011) mendefinisikan OCB sebagai perilaku 

individual yang bersifat bebas (discretionary), yang tidak secara langsung dan eksplisit 

mendapat penghargaan dari sistem imbalan formal, dan yang secara keseluruhan 

mendorong keefektifan fungsi-fungsi organisasi. Bersifat bebas dan sukarela, karena 

perilaku tersebut tidak tercantum dalam deskripsi jabatan, yang secara jelas dituntut 

berdasarkan kontrak dengan organisasi; melainkan sebagai pilihan personal (Podsakoff, 

Gunawan 2011). 

Robbins (2008) menyatakan kepuasan kerja mendorong munculnya OCB karena 

karyawan yang puas memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk berbicara positif 

tentang organisasi, membantu individu lain, dan melakukan kinerja yang melampaui 

perkiraan normal. Karyawan yang puas mungkin lebih patuh pada panggilan tugas karena 

ingin mengulang pengalaman-pengalaman positif yang pernah dirasakan. Spector dalam 

jurnal Nasir (2011) mendefinisikan OCB sebagai perilaku di luar persyaratan formal 

pekerjaan yang memberikan keuntungan bagi organisasi. Karyawan yang menunjukkan 

perilaku tersebut memberi kontribusi positif terhadap organisasi melalui perilaku di luar 

uraian tugas, di samping karyawan tetap melaksanakan tanggung jawab sesuai 

pekerjaannya.  

Kunci sukses pertumbuhan setiap organisasi adalah kemampuannya dalam 

merekrut, mengembangkan dan mempertahankan talenta sumber daya manusianya. Jadi 

diharapkan SDM yang tidak hanya memiliki skill dan kualitas yang baik tetapi memiliki 

perilaku ekstra dimana salah satunya adalah OCB. Perilaku ektra tersebut seperti 

membantu rekan kerja menyelesaikan tugas, kesungguhan dalam mengikuti rapat-rapat 
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organisasi, sedikit mengeluh banyak bekerja, dan lain-lain. Perilaku-perilaku ini disebut 

sebagai perilaku extra-role Apalagi pada saat pimpinan melakukan evaluasi kinerja pada 

pegawainya, yang dievaluasi bukan hanya perilaku intra-role tetapi perilaku extra-role 

menjadi bagian dari evaluasi tersebut, karena perilaku extra-role memiliki kontribusi 

yang sama penting dengan perilaku intra-role.Tetapi perilaku tersebut tidak dimiliki oleh 

setiap karyawan. Oleh karena itu, perilaku extra-role ini sangat didukung oleh kontribusi 

dari perusahaan. Untuk memunculkan OCB pada karyawan tentunya karyawan harus 

merasa puas terlebih dahulu. Aspek-aspek kepuasan kerja yaitu pekerjaan itu sendiri, gaji, 

pengakuan, supervisi, kerja sama yang baik dengan rekan kerja, serta kesempatan untuk 

berkembang (Mathis and Jackson, Sopiah 2008). Apabila karyawan sudah merasa senang, 

puas, dan nyaman dalam bekerja. Maka akan memuculkan perilaku OCB. 

Melihat kondisi tersebut, meskipun dirasakan masih langka, tetapi munculnya 

OCB menjadi hal yang positif bagi organisasi, tak terkecuali di dinas seperti Badan 

Ketahan Pangan Propinsi Jawa Timur. Diharapkan dapat berkembang dan tumbuh 

menjadi badan kepercayaan masyarakat yang dibangun dengan integritas, loyalitas dan 

kerja sama dari seluruh pemangku organisasi. 

 

Perumusan Masalah  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta latar belakang masalah maka dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut; 

1. Apakah kepuasan kerja dan komitmen berpengaruh terhadap OCB pada 

pegawai Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur? 

2. Diantara kepuasan kerja dan komitmen variabel manakah yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap OCB ? 
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2. TINJAUAN PUSTAKA 

Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah sebagai konsep praktis yang sangat penting, karena 

merupakan dampak dari keefektifan performance dan kesuksesan dalam bekerja, 

sementara kepuasan yang rendah pada organisasi adalah sebagai rangkaian penurunan 

moral organisasi dan meningkatnya absensi (Mathieu dan Hamel1889), sedangkan 

(Chruden 1988) menyatakan kepuasan kerja merupakan suatu refleksi atas terpenuhinya 

kebutuhan dan keinginan individu yang didapat dari pekerjaannya.  

Selanjutnya Davis dan Newton (1996) menyatakan bahwa kepuasan kerja sebagai  

seperangkat peraturan yang menyangkut tentang perasaan menyenangkan dan tidak 

menyenangkan berhubungan dengan pekerjaan mereka, Pegawai yang bergabung dalam 

suatu organisasi akan membawa keinginan, kebutuhan, hasrat dan pengalaman masa lalu 

yang membentuk harapan kerja (Meyer dan Tett 1993) sehingga kepuasan kerja 

menunjukan kesesuaian antara harapan seseorang yang timbul berkaitan dengan 

pekerjaan yang disediakan sebagai sekumpulan perasaan, kepuasan kerja yang bersifat 

dinamik. Untuk mencegah dan menanggulangi berbagai masalah karyawan atau pegawai 

maka Ostroff (1992) mengemukakan bahwa kepuasan kerja karyawan dan kondisi kerja 

yang baik mempunyai hubungan kerja yang signifikan dengan kinerja, selanjutnya 

karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya biasanya mereka bekerja lebih keras 

dan lebih baik dibanding dengan karyawan yang mengalami stress yang disebabkan 

dengan kondisi kerja yang tidak kondusif. Kepuasan kerja dan sikap karyawan 

merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan perilaku dan respon terhadap 

pekerjaan dan melalui perilaku tersebut organisasi yang efektif dapat tercapai. Sedangkan 

didalam lingkungan kerja ada 2 sisi yang mempengaruhi kepuasan kerja tersebut 

(Timmreck,2001) :  
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1. Hubungan personal individu terhadap lingkungan kerja  

Pekerjaan yang menjadi tanggung jawab keseharian adalah mungkin pekerjaan 

mudah dan menyenangkan namun apabila karyawan tidak mendapatkan perlakuan 

yang menyenangkan maka akan muncul ketidakpuasan tetapi sebaliknya walaupun 

pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang berat dan membosankan namun bila 

karyawan diperlakukan dengan baik maka akan timbul kepuasan kerja pada 

karyawan. 

2. Pekerjaan itu sendiri 

Pekerjaan yang dilakukan kadang-kadang dapat menimbulkan kebosanan/stress atau 

biasa-biasa saja bahkan bisa jadi pekerjaan itu sulit dilakukan dan terlalu menuntut  

ketahanan fisik sehingga dapat menimbulkan kejenuhan dan kebosanan. Sementara 

pengukuran terhadap kepuasan kerja yang dilakukan (Testa, 1998) dalam 

penelitiannya dibagi menjadi tiga bagian :  

a. Hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan seperti visi dan tujuan, keadilan , 

kebijakan perusahaan, kepedulian perusahaan terhadap karyawan  

b. Hal-hal yang berhubungan dengan atasan seperti usaha atasan dalam memotivasi 

karyawan, metode yang digunakan dalam mengkritik , cara atasan memberikan 

contoh dalam melakukan pekerjaan  

c. Hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas pada lingkungan kerja .  

Menurut pendapat Sherman Bohlander C (1988) menyatakan bahwa kondisi kerja 

yang kondusif adalah  

a. Pekerjaan yang menantang dan bisa dicapai dengan sukses  

b. Tidak terlalu melelahkan fisik  

c. Percaya diri yang tinggi 

d. Ketertarikan secara personal terhadap pekerjaan  
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e. Kondisi kerja yang memenuhi kebutuhan fisik dan memudahkan meraih prestasi 

sesuai sasaran yang dicapai  

f. Penghargaan bagi kinerja yang sejalan dengan aspirasi  

g. Hal-hal lain dalam pekerjaan yang membantu karyawan mendapatkan nilai 

(promosi, pekerjaan dan gaji)  

Peran atasan terhadap kepuasan karyawan adalah dalam pengawasan karena 

pengawasan atasan dapat mempengaruhi kepuasan kerja sehingga penghargaan atas 

kinerja yang baik perlu diberikan (Noe,1994).  

 

Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional didefinisikan sebagai ukuran kekuatan identifikasi 

karyawan dengan tujuan dan nilai organisasi serta terlibat didalamnya, komitmen 

oganisasi juga menjadi indikator yang lebih baik bagi karyawan yang ingin tetap pada 

pekerjaannya atau ingin pindah (Mc Neese-Smith, 1996). Komitmen pada organisasi 

tersebut juga membahas kedekatan karyawan terhadap organisasi dimana mereka berada 

dan sekaligus komitmen merefleksikan kekuatan keterlibatan dan kesetiaan karyawan 

pada organisasi. Keterlibatan dan kesetiaan ini sangat dipengaruhi oleh seberapa besar 

pekerjaan yang dibebankan pada karyawan sesuai dengan harapan mereka (Babakus, 

1996). Romzek (1990), menyebutkan bahwa peningkatan komitmen organisasi 

merupakan suatu hal yang sangat penting bagi motivasi dan kualitas pegawai yang 

bekerja disektor publik karena pelayanan publik membutuhkan tingkat komitmen yang 

baik apabila komitmen yang dimiliki seorang pegawai baik maka pelayanan publiknya 

juga baik begitu pula sebaliknya sedangkan pelayanan publik tersebut telah dipengaruhi 

oleh kultural yang ada (Suleyman, Sozen, 2002). Sedang Meyer dan Allen, (1991) 

menyatakan bahwa pada dasarnya karyawan itu ingin berkontribusi untuk mencapai 
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tujuan organisasi dimana untuk mencapai tujuan organisasi ini telah dipengaruhi oleh 

sifat komitmen yang berbeda-beda, sehingga tuntutan tersebut diatas menjadi semakin 

mendesak pada saat fleksibelitas fiskal mulai menurun seperti sekarang ini, sementara 

manajer pada lingkungan pemerintah memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk 

memberikan penghargaan ekstrinsik seperti promosi dan kenaikan gaji / pangkat 

(Nyhan,2000). Komitmen oganisasi dapat dibedakan sifatnya menjadi 3 hal (Cheng & 

Kalleberg, 1996) yaitu;  

1. Kemauan untuk melakukan usaha yang bermanfaat bagi kepentingan oganisasi 

2. Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

3. Kepercayaan dan penerimaan yang kuat terhadap tujuan dan nilai organisasi  

Nyhan juga menyatakan bahwa komitmen karyawan pada organisasi disamakan 

dengan motivasi untuk memberikan layanan terhadap masyarakat karena komitmen pada 

organisasi dianggap sebagai komponen yang sangat bernilai bagi efektifitas organisasi, 

meskipun begitu para pengambil kebijakan belum banyak memberikan perhatian bagi 

terciptanya langkah-langkah strategis untuk meningkatkan komitmen karyawan pada 

organisasi juga belum ada kesadaran bahwa komitmen organisasi memegang peranan 

penting bagi kelangsungan suatu organisasi. Image yang berkembang terhadap 

pemerintah atas ketidak efisienan dan adanya perubahan yang sistematik merupakan 

suatu hal yang sangat penting, manajer pemerintah biasanya menghadapi permasalahan 

yang sangat komplek sementara dana yang ada sangat terbatas disamping itu masyarakat 

mulai memiliki harapan yang tinggi terhadap kinerja pemerintah akibanya para manajer 

harus terus menerus melakukan suatu usaha untuk menciptakan strategi yang bisa 

memotivasi pegawai.  

Dengan motivasi tersebut diharapkan akan muncul peningkatan efektifitas dan 

produktifitas dalam unit kerja mereka. Beberapa ahli administrasi publik terkemuka 
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mengutarakan suatu pandangan bahwa pembentukan komitmen organisasi merupakan 

kunci utama untuk menghadapi tantangan tersebut (Nachmias, 1985 ; Golembiewski, 

1985), karenanya Perry (1990) menyarankan untuk meningkatkan komitmen organisasi 

agar terwujud peningkatan motivasi public service dan efektifitas organisasi 

(Nyhan,1999). Komitmen Organisasional dapat didefinisikan sebagai derajat seseorang 

mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari organisasi dan berkeinginan melanjutkan 

partisipasi aktif di dalamnya (Newstorm 1993) Sementara komitmen pada organisasi 

berhubungan langsung dengan kinerja (Mowday,Porter,1974) dan tingkat absensi (koch 

& steer , 1997) dan Benkhoff dalam penelitiannya menunjukan bahwa komitmen 

organisasi memegang peranan penting bagi peningkatan kinerja yang baik, karena dia 

mengatakan bahwa pengabaian terhadap komitmen pada organisasi akan menimbulkan 

suatu kerugian (Benkhoff,1997). 

 

Komponen Komitmen 

Mowday yang dikutip Sopiah (2008) menyatakan ada tiga aspek komitmen antara 

lain : 

1) Affective commitment, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada 

perusahaan. Individu menetap dalam perusahaan karena keinginan sendiri. Kunci 

dari komitmen ini adalah want to 

2) Continuance commitment, adalah suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan 

rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi, 

dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada suatu 

perusahaan. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan (need to) 

3) Normative Commitment, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada 

dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap 
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perusahaan. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini 

adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (ought to). 

 

Organizational Citizenship Behavior (OCB)  

Menurut Organ dalam Mohammad (2011) menyatakan bahwa Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) is an individual behavior that is discretionary, not directly 

or explicitly recognized by the formal reward system, and in the aggregate promotes the 

efficient and effective functioning of the organization. OCB didefinisikan sebagai 

pekerjaan yang berhubungan dengan perilaku yang tidak mengikat, tidak berkaitan 

dengan sistem reward formal yang organisasi, dan secara keseluruhan meningkatkan 

efektivitas fungsi organisasi. Selain itu, OCB melampaui indikator kinerja yang 

dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam deskripsi pekerjaan formal.OCB mencerminkan 

tindakan-tindakan yang dilakukan oleh karyawan yang melampaui ketentuan minimum 

yang diharapkan oleh peran organisasi dan mempromosikan kesejahteraan rekan kerja, 

kelompok kerja, dan perusahaan (Lovell, Kahn, Anton, Davidson, Dowling, et al, 

Mohammad 2011). 

OCB adalah sebuah perilaku positif, dalam hal ini adalah perilaku membantu 

pekerjaan individu lain yang ditunjukkan oleh seseorang dalam sebuah organisasi atau 

perusahaan. Kontribusi yang ditunjukkan oleh pekerja itu berupa pekerjaan di luar 

pekerjaan yang harus dia lakukan, pekerja tersebut menunjukkan perilaku menolong pada 

orang lain dalam sebuah perusahaan sehingga tindakan tersebut mungkin dapat 

memperbaiki kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. 
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Dapat disimpulkan bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

merupakan : 

1. Perilaku yang bersifat sukarela, bukan merupakan tindakan yang terpaksa 

terhadap hal-hal yang mengedepankan kepentingan perusahaan. 

2. Perilaku individu sebagai wujud dari kepuasan berdasarkan kinerja, dan tidak 

diperintah secara formal. 

 

Dimensi OCB 

Penelitian terhadap OCB dimulai pada awal 1980-an (Bateman & Organ, 

Mohammad 2011). Ada dua dimensi perilaku karyawan: 

(1)  General compliance (kepatuhan umum), melakukan apa yang baik yang 

karyawan harus dilakukan 

(2)  Altruism, membantu orang lain yang lebih spesifik  

Konsep tersebut menjalani beberapa transformasi/perubahan. Misalnya, dalam 

review penelitian, Dennis W.Organ dalam Mohammad (2011) mengungkapkan ada lima 

dimensi dalam OCB yaitu altruism, conscientiousness, sportsmanship, courtesy, dan civic 

virtue. Penelitian Organ tersebut adalah salah satu dari penelitian yang dilakukan oleh 

para peneliti dan ilmuan lain yang mempelajari dan menguji OCB pada pekerja dalam 

sebuah perusahaan. Dalam beberapa penelitian banyak ditemukan adanya hubungan 

positif antaraOCB dengan aspek-aspek pekerjaan lainnya, seperti job satisfaction dan job 

characteristic. Karyawan yang sudah merasa puas dengan pekerjaannya mempunyai 

potensi yang lebih besar untuk menunjukkan OCB dalam pekerjaannya, hal tersebut 

disebabkan oleh kepuasan dan rasa nyaman yang sudah dia dapat dalam menjalani 

pekerjaannya. Adanya job design dan workplace yang nyaman juga dapat mempengaruhi 

muculnya OCB. Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi munculnya OCB, 
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namun secara internal Organ membagi 5 dimensi yang ada dalam perilaku OCB. Lima 

Dimensi dalam Organizational Citizenship Behavior menurut Dennis W.Organ (Purba 

dan Seniati 2004). 

1. Altruism 

Altruism adalah tindakan suka rela yang dilakukan oleh seseorang atau pun 

kelompok orang untuk menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan apa 

pun, kecuali mungkin perasaan telah melakukan perbuatan baik (Sears dkk, Irfa 

2012). Sedangkan menurut Walstern dan Piliavin dalam artikel Irfa (2012), 

perilaku altruistik adalah perilaku menolong yang timbul bukan karena adanya 

tekanan atau kewajiban, melainkan tindakan tersebut bersifat suka rela dan tidak 

berdasarkan norma-norma tertentu. Refleks menolong akan muncul apabila 

individu yang altruistif melihat seseorang yang perlu untuk dibantu, seperti orang 

yang sudah dikenalnya ataupun orang asing yang belum dikenal (stranger). Ciri-

ciri lain dari perilaku ini adalah “only inone-shot episode” yang berarti bahwa 

ketika seseorang melakukan tindakan altruisme pada beberapa orang, tindakan 

altruisme tersebut tidak berhubungan dengan tindakan altruismenya yang lain, 

karena individu yang altruistif tersebut memang tidak mengharapkan ada imbalan 

dari tindakannya tersebut di masa depan. 

2. Conscientiousness 

Conscientiousness mengacu pada sikap lebih berhati-hati dan mendengarkan kata 

hati. Big Five Teori memaparkan individu yang mempunyai skor tinggi pada 

traits conscientiousnessmemiliki kontrol diri yang bagus, terorganisir, 

memprioritaskan tugas, mengikuti norma dan peraturan, dan lain sebagainya. 

Adanya perilaku tersebut dapat mengindikasikan bahwa para pekerja telah 

menerima dan mematuhi aturan dan prosedur yang ada di dalam perusahaan. Jadi 
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bila ditinjau dalam konteks sebuah perusahaan adanya perilaku ini tentunya akan 

sangat menguntungkan, karena pekerja dengan conscientiousness yang tinggi 

akan memiliki sikap yang bagus daripada rekan-rekan kerjanya yang lain dengan 

menunjukkan ketaatan pada regulasi dan prosedur perusahaan yang lebih baik. 

3. Courtesy 

Dimensi courtesy dapat digambarkan dengan sebuah bentuk tindakan yang 

bertujuan untuk mencegah munculnya masalah, sedangkan secara arti kata 

courtesy dapat diartikan dengan sikap sopan, dan mempertimbangkan orang lain. 

Tindakan Courtesy dapat dicontohkan dengan menawari teman kerja untuk 

makan bersama, apabila sedang memiliki tugas yang sama selalu mengingatkan 

teman kerjanya agar tidak lupa atau mungkin menawarinya untuk 

salingsharingdan bertukar pikiran menyelesaikan tugas tersebut, dan lain 

sebagainya. 

4. Sportsmanship 

Dimensi Sportsmanshipdapat dilihat dari aspek toleransi dan keluhan (complain) 

individu dalam pekerjaannya. Individu dengan sikap sportsmanship yang tinggi 

akan sangat memperhatikan hal-hal detail dalam pekerjaannya, dapat secara fair 

menjalankan pekerjaanya dan sedikit mengeluh, dan kemampuan beradaptasi 

yang tinggi dengan situasi dan lingkungan kerjanya. Dalam konteks sebuah 

perusahaan sikap ini tentunya akan sangat menguntungkan, karena para pekerja 

akan dengan mudah beradaptasi dengan perubahan yang ada di perusahaanya, 

sebagai contoh apabila perusahaan mengeluarkan kebijakan baru mengenai suatu 

hal, pekerja yang memiliki sikap sportsmanship tinggi akan dengan mudah 

menerima kebijakan baru itu dan mengesampingkan masalah-masalah kecil yang 

mungkin muncul disebabkan oleh kebijakan baru tersebut. Jadi individu dengan 
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sikap sportmanship yang bagus dapat dengan mudah beradaptasi dengan 

linkungannya dan sedikit mengeluh. Hal tersebut didukung oleh penjelasan 

Organ et al dalam artikel Irfa (2012) define sportmanship as an employee’s 

“ability to roll with the punches” even if they do not like or agree with the 

changes that are occurring within the organization. By reducing the amount of 

complaints from employees that administrators have to deal with, sportsmanship 

conserves time and energy. 

Mendefinisikan sportsmanship sebagai "kemampuan untuk menyesuaian diri 

dengan perubahan/masalah" bahkan jika mereka tidak suka atau setuju dengan 

perubahan yang terjadi dalam perusahaan. Dengan mengurangi jumlah keluhan 

dari karyawan dengan perilaku sportsmanship dapat menghemat waktu dan 

energi dari administrators. 

5. Civic virtue  

Civic virtue ditunjukkan dengan perilaku turut serta secara penuh (self 

involvement) dan perhatian lebih pada perusahaan dimana individu tersebut 

bekerja. Individu dengan civic virtue yang tinggi akan sangat memperhatikan 

kepentingan perusahaannya. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan selalu 

berperan aktif dalam semua kegiatan yang ada dalam perusahaan, seperti training 

pegawai, workshop, dan lain sebagainya, selalu memperhatikan informasi penting 

baik dari luar ataupun dari dalam perusahaan yang dapat bermanfaat bagi 

perusahaannya Dalam bukunya Organ This dimension also encompasses positive 

involvement in the concerns of the organization (Organ et al.,Irfa 2012). Jadi 

dapat disimpulkan bahwa pekerja dengan civic virtue yang bagus akan 

mempunyai loyalitas dan perhatian yang lebih bagi perusahaannya. 
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3. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESA 

  

 

 

 

 

 

Hipotesis Penelitian 

1. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship 

Behavior pegawai Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur. 

2. Komitmen berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior 

pegawai Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur. 

3. Kepuasan kerja berpengaruh dominan terhadap  Organizational Citizenship 

Behavior pegawai Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur 

 

4. METODE PENELITIAN 

Populasi dan Sampel Penelitian 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Ketahanan Pangan 

Propinsi Jawa Timur. 

 Sampel menurut Sugiyono (2010) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik 

yang dimiliki oleh populasi tersebut. Peneliti menggunakan sampling jenuh yaitu teknik 

penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering 

dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang, atau penelitian yang 

ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh 

adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel. Sampel dalam 
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penelitian ini meliputi pegawai pria maupun wanita, dengan masa kerja minimal satu 

tahun. 

 

Identifikasi Variabel Penelitian 

1. Variabel Independen/Bebas dalam penelitian ini adalah kepuasan kerja (X1) 

dengan indikator Gaji dan reward system.(x1.1), Pekerjaan itu sendiri (x1.2), 

Program pengembangan SDM (x1.3), Rekan Kerja (x1.4), dan komitmen (x2) 

dengan indikator Affective commitment (x2.1), Continuance commitment 

(x2.2),Normative commitment (x2.3) 

2. Variabel Dependen/Terikat adalah OCB (Y) dengan indikator Altruism (Y1.1), 

Conscientiousness (Y1.2), Sportmanship (Y1.3), Courtesy (Y1.4), dan Civic virtue 

(Y1.5). 

 

Teknik Analisis Data 

 Data yang didapat dari jawaban kuesioner kemudian dianalisis dan diolah dengan 

bantuan program SPSS release 17. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis regresi berganda. 

 

5. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 Persamaan regresi berganda dapat dilakukan dengan mempinterpretasikan angka-

angka yang ada di dalam unstandardized coefficient beta. Berikut hasil tabel uji spss versi 

17 dengan variabel independen kepuasan kerja dan komitmen terhadap OCB. 
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Tabel 1 Coefficientsa 

Variabel Koefisien Regresi Sig Thitung 

X1 

X2 

Konstanta 

0.875 

0.389 

12.276 

 

.000 

.112 

.022 

 

7.153 

1.641 

2.728 

 

R  = 0,911 

R2 = 0,830 

 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS. 

 

Berdasarkan hasil olah data maka dapat disusun persamaan regresi berganda 

sebagai berikut; 

Y = 12,276 + 0,875X1 + 0,389X2 

Dari persamaan regresi di atas maka dapat diinterpretasikan beberapa hal antara lain : 

1. Nilai konstanta persamaan di atas sebesar 12,276. Angka tersebut menunjukkan 

tingkat OCB bila tingkat Kepuasan Kerja dan Komitmen diabaikan. 

2. Variabel Kepuasan Kerja memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,875. Nilai 

koefisien positif menunjukkan hubungan positif Kepuasan Kerja terhadap tingkat 

OCB. Hal ini berarti bahwa jika terjadi kenaikan Kepuasan Kerja, maka nilai 

OCB akan mengalami peningkatan sebesar variabel penyalinya 0,875 dengan 

asumsi variabel independen yang lain dianggap konstan 

3. Variabel Komitmen memiliki nilai koefisien sebesar 0,389. Hal ini juga 

menunjukkan hubungan positif Komitmen terhadap OCB. Dapat disimpulkan 

bahwa jika terjadi kenaikan komitmen maka nilai OCB akan mengalami 

peningkatan sebesar koefisien penyalinya 0,389 dengan asumsi variabel 

independen yang lain dianggap konstan. 

4. Dari kedua nilai antara variabel Kepuasan Kerja dan Komitmen terdapat 

perbedaan dimana variabel Kepuasan Kerja berpengaruh lebih besar terhadap 

OCB dibanding Komitmen. 
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Pengujian Hipotesis 

Uji Koefisien Determinasi R2 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS. 

Uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa erat pengaruh kepuasan 

kerja dan komitmen terhadap OCB karyawan. Berdasarkan hasil olah data menggunakan 

SPSS didapatkan nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,830 hal ini menunjukkan bahwa 

sebesar 83% OCB pada karyawan Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur 

dipengaruhi oleh variasi kedua variabel independent yang digunakan, yaitu kepuasan 

kerja dan komitmen sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain dari penelitian ini. 

Dengan demikian hubungan kedua variabel bisa dikatakan cukup kuat karena R.square 

bernilai lebih dari setengah dari faktor yang mempengaruhi OCB.  

 

Uji Serempak/Simultan (Uji F) 

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen 

yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap 

variabel dependennya. Hasil perhitungan Uji F ini dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 2 Koefisien Determinasi Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .911a .830 .817 1.931 
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Tabel 3 Hasil Perhitungan Uji F (secara simultan) 

 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 491.658 2 245.829 65.950 .000a 

Residual 100.642 27 3.727   

Total 592.300 29    

a. Predictors: (Constant), SUM_X2, SUM_X1 

b. Dependent Variable: SUM_Y 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS. 

 

Dari hasil analisis regresi dapat diketahui bahwa secara bersama-sama variabel 

independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini dapat 

dibuktikan dari nilai F hitung sebesar 65.950 dengan nilai signifikansi (sig) sebesar  0,000 

Karena nilai signifikansi (sig) jauh < dari 0,05 bahwa kepuasan kerja dan komitmen 

secara bersama-sama berpengaruh terhadap OCB. Sehingga hipotesis yang menyatakan 

bahwa kepuasan kerja dan komitmen secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap 

OCB dapat diterima. 

 

Uji Parsial (Uji t) 

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing atau secara parsial 

variabel independen (kepuasan kerja dan komitmen) terhadap variabel dependen (OCB). 

Sementara itu secara parsial pengaruh dari kedua variabel independen tersebut terhadap 

OCB ditunjukkan pada tabel berikut: 
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Tabel 4. Hasil Perhitungan Uji t 

 

Sumber : Data diolah dengan menggunakan SPSS. 

Pengaruh dari masing-masing variabel Kepuasan Kerja dan Komitmen terhadap 

OCB dapat dilihat dari tingkat signifikansi (probabilitas). Variabel Kepuasan Kerja dan 

Komitmen mempunyai arah yang positif,. Variabel Kepuasan Kerja, dan komitmen 

berpengaruh signifikan terhadap OCB karena nilai signifikan < 0,05,.. 

1. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap OCB 

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Kepuasan Kerja terhadap variabel OCB 

menunjukkan nilai t hitung sebesar 3.171 dan nilai probabilitas sebesar 0,002 yang 

lebih besar dari 0,000 hal ini berarti bahwa Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap OCB. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja 

dengan indikator gaji, pekerjaan itu sendiri, program pengembangan SDM dan rekan 

kerja masih menjadi faktor yang signifikan terhadap OCB pada karyawan. Artinya 

karyawan pada Badan Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Timur sebagian besar 

termotivasi untuk melakukan perilaku OCB dipengaruhi oleh kesesuaian antara gaji 

dengan kinerja yang telah dicapai, tantangan dalam pekerjaan, adanya jenjang karir 

yang jelas dan hubungan baik dengan rekan kerja.  

2. Pengaruh Komitmen terhadap OCB 

Hasil pengujian parsial (uji t) antara variabel Komitmen terhadap variabel OCB 

menunjukkan nilai t hitung sebesar3.470 dan nilai probabilitas sebesar 0,001` yang 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.277 .506  2.524 .013 

X1 .276 .087 .279 3.171 .002 

X2 .366 .106 .305 3.470 .001 

 
a. Dependent Variable: SUM_Y 
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lebih besar dari 0,000 hal ini berarti bahwa Komitmen berpengaruh positif terhadap 

OCB  

Dari hasil penelitian yang dilakukan ternyata Komitmen memberikan pengaruh 

yang positif terhadap OCB hal ini dipengaruhi oleh indikasi bahwa karyawan yang 

memiliki loyalitas dan komitmen akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai 

tujuan dan bertanggung jawab atas segala pekerjaan dan aktif mencari informasi-

informasi penting yang berguna bagi organisasi karena telah memiliki keterikatan 

emosional sehingga dengan rela dan ikhlas melakukan perilaku ekstra seperti membantu 

rekan kerja lain yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan. Namun komitmen 

diperoleh tidak signifikan disebabkan responden tidak didominasi oleh karyawan yang 

telah memiliki loyalitas dan komitmen yang tinggi, karena komitmen tidak dapat muncul 

dengan setahun atau dua tahun bekerja tetapi butuh proses dan waktu.  

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa variabel Kepuasan Kerja (X1) 

dan Komitmen (X2) memiliki pengaruh yang positif dengan tingkat signifikan masing-

masing terhadap variabel OCB (Y), dan bahwa variabel Kepuasan Kerja memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap OCB pada karyawan. Sehingga hipotesis kedua pada 

penelitian ini yang menyatakan bahwa variabel Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan 

dominan terhadap OCB terbukti dan dapat diterima. 

 

6. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan yang dapat diambil 

adalah Kepuasan Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap OCB  berdasarkan 

persepsi karyawan. Dari hasil analisis, diperoleh hasil Kepuasan Kerja (Rekan Kerja, 

Gaji, Pekerjaan Itu Sendiri dan Program Pengembangan SDM) dan Komitmen (Affective, 
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Continuance dan Normative Commitmen) memberikan pengaruh terhadap OCB dalam 

organisasi. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan terbukti. 

Kepuasan Kerja dan Komitmen berpengaruh secara simultan terhadap OCB. Hal 

ini dibuktikan dengan uji serempak(uji F) dan uji koefisien determinasi yakni sebesar 

83% OCB dipengaruhi oleh kedua variabel yang digunakan dalam penelitian, sisanya 

dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini. Kepuasan Kerja lebih dominan berpengaruh 

terhadap OCB. Hal ini dibuktikan dengan koefisien regresi kepuasan kerja > dibanding 

komitmen berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada Badan Ketahanan 

Pangan Propinsi Jawa Timur. 

 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil analisis, adapun rekomendasi yang dapat diberikan melalui 

hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu:  

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti dengan variabel-variabel lain 

diluar variabel ini agar memperoleh hasil yang lebih bervariatif yang dapat 

menggambarkan hal-hal apa saja yang dapat berpengaruh terhadap OCB dan 

disarankan untuk memperluas cakupan penelitian tentang pengaruh kepuasan 

kerja dan komitmen terhadap OCB karyawan yang dipakai pada penelitian ini.  

2. Bagi pihak pimpinan diharapkan agar memaksimalkan komitmen pada karyawan. 

Karena untuk mencapai produktifitas dan pencapaian tujuan yang lebih baik 

dibutuhkan komitmen dan loyalitas dari karyawan. Ketika kepuasan kerja dan 

komitmen diberikan dengan seimbang maka OCB pada karyawan juga 

meningkat. 
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