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ABSTRACT 

This study aimed to identify Employees Loyalty, Job Satisfaction and Happiness at Work 

toward Millennial Generation Citizenship Behavior in Jabodetabek. The sample used in this 

study was taken from 160 millennial generation employees who had been working for 6 

months or more than 6 months. This study used 32 question indicators using a 6-point scale. 

The sampling and analysis results were taken by using SPSS Software (Statistical Package 

for Social Science) 21. The results showed that employees loyalty and happiness at work has 

a positive effect on organizational citizenship behavior, while the satisfaction does not 

positively influence organizational citizenship behavior. The findings of this study greatly 

help the company to improve organizational citizenship behavior in the millennial 

generation. 

Keywords: Employees Loyalty, Job Satisfaction, Happiness At Work, Organizational 

Citizenship Behavior 

 

1. PENDAHULUAN 

Data Badan Pusat Statistik menunjukan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada 2017 

sebanyak 261,89 juta. Angka tersebut terdiri dari penduduk laki – laki 131,58 juta jiwa 

sementara penduduk wanita 130,31 juta jiwa. Berdasarkan hasil data diatas menunjukkan 

bahwa 105,53 usia produktif dan termasuk kedalam generasi millenial. 

Gambar 1 Jumlah Penduduk di Indonesia 

Sumber: Dkatada.co.id 

Generasi millenial lahir setelah Generasi X dan Generasi Baby Boomer. Generasi 

millenial adalah generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980 - 2000 dan pada saat ini 

berumur 18 – 38 tahun (rumahmillennials.com). 
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Generasi millennial memiliki keinginan bekerja di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

Wilayah Jakarta dan sekitarnya memiliki berbagai keunggulan yaitu merupakan wilayah 

yang memiliki banyak perusahaan besar hingga perusahaan yang berskala multinasional 

sehingga dapat memberikan peluang lapangan kerja yang lebih besar. Jakarta dan 

sekitarnya merupakan wilayah mayoritas perusahaan pusat sehingga peluang jenjang 

karir yang diberikan kepada karyawan generasi millennial lebih baik dan pasti. Jakarta 

dan sekitarnya juga memberikan persaingan yang kompetitif bagi perusahaan yang akan 

menerima karyawan generasi millennial sehingga mendorong untuk generasi millennial 

menyiapkan kemampuan dan pengalaman agar dapat menarik perusahaan. Perusahaan 

yang berada di Jakarta dan sekitarnya juga memberikan gaji yang tinggi yang kepada 

karyawan sehingga karyawan dapat memenuhi kebutuhan hidup. (plus.kapanlagi.com). 

Karyawan generasi millenialyang masuk ke dunia kerja merupakan tantangan bagi 

perusahaan. Pendapat dari Dhevabanchachai (2013) yang menyatakan bahwa Generasi 

Millenial tidak menghargai loyalitas kepada perusahaan (Nurhasan, 2017). Mereka 

menginginkan keadilan dalam menilai setiap pekerjaan mereka dan dihargai tidak hanya 

dengan gaji, mereka dibesarkan dengan telah pujian dan penghargaan, oleh karena itu 

jika tidak mendapat feedback secara rutin dari atasan mereka, maka mereka dapat merasa 

tidak dihargai dan akan pergi meninggalkan organisasi tersebut walaupun gaji yang 

ditawarkan tinggi. Mereka juga tidak akan menghormati seseorang hanya karena suatu 

jabatan atau senioritas. Mereka hanya akan menghormati setiap orang yang 

memperlihatkan sikap hormat kepada mereka juga (Nurhasan, 2017). 

Survei yang dilakukan oleh Gallup pada menemukan sekitar 63% atau 6 dari 10 

karyawan generasi millennial menyatakan perusahaan tempat generasi millenial bekerja 

tidak memberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi kepemimpinan yang 

mereka miliki dan peluang untuk di promosikan. Karyawan generasi millennial merasa 

keahlian dna potensinya tidak dikembangkan dan keberadaan mereka mudah digantikan 

maka tidak ada gunanya untuk loyal terhadap perusahaan tersebut (qerja.com). 

Pengertian loyalitas menurut Antoncic (2011) mengatakan bahwa loyalitas adalah 

apabila karyawan memiliki kesadaran dan tanpa paksaan untuk berkomitmen 

menjalankan tanggung jawab dan berupaya memberikan kinerja mereka yang terbaik 

bagi perusahaan. Loyalitas para karyawan dalam suatu organisasi itu mutlak diperlukan 

demi kesuskesan organisasi itu sendiri. Semakin tinggi loyalitas para karyawan di suatu 

organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik organisasi (Nurhasan, 2017). 

Menurut Luthans (2011) “kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan 

mengenai seberapa baik pekerjaan mereka dapat memberikan hal yang dinilai penting”. 

Menurut Luthans (2011) “kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan 

mengenai seberapa baik pekerjaan mereka dapat memberikan hal yang dinilai penting. 

Seseorang yang merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan berupaya 

semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimiliki untuk memberikan 

performa terbaiknya kepada organisasi tempat ia bekerja dengan menyelesaikan tugas 

pekerjaannya sebaik mungkin. Bahkan, karyawan yang puas akan memiliki kesediaan 

untuk melakukan hal lebih diluar tanggung jawab formalnya. Kesediaan inilah yang 

kemudian dikenal sebagai organizational citizenship behavior (Waspodo dan 
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Minadaniati, 2012). Organizational Citizenship Behavior merupakan aspek yang unik 

dari aktivitas individual dalam bekerja. Organisasi akan berhasil apabila karyawan tidak 

hanya melakukan tugas pokoknya saja, namun juga mau melakukan tugas ekstra seperti 

mau bekerja sama, tolong menolong, memberikan saran, berpartisipasi secara aktif, 

memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan, serta mau menggunakan waktu 

kerjanya dengan efektif. Sebelum karyawan melakukan perilaku ini, akan ada penyebab 

mengapa mereka rela melakukan hal tersebut yang sebagian besar disebabkan oleh 

besarnya kepuasan kerja karyawan terhadap perusahaan dan tingkat loyalitas yang sangat 

berperan dalam hal memberikan hasil kerja yang “lebih” kepada perusahaan tempat 

mereka bekerja (Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan, 2013). 

Menumbuhkan Organizational Citizenship Behavior pada karyawan Generasi 

Millenial dapat dilakukan dengan melihat salah satu faktor yaitu afek positif. Afek positif 

menurut Jex dan Britt (2008), adalah perasaan positif yang muncul dari dalam diri 

karyawan. Salah satu perasaan positif yang dapat muncul adalah kebahagiaan di tempat 

kerja (happiness at work). Menurut Wesarat, Sharif dan Majid, (2015) happiness at work 

adalah perasaan positif yang muncul berdasarkan penilaian individu mengenai 

lingkungan tempat dia bekerja (Prakoso dan Listiara 2017). Ketika karyawan merasakan 

happiness at work dalam iklim organisasi tersebut maka dengan begitu karyawan dapat 

memunculkan Organizational Citizenship Behavior. 

Berdasarkan itu, penelitian tertarik untuk membahas mengenai masalah terebut 

dengan mengambil judul penelitian mengenai “Analisis Loyalitas Karyawan, Kepuasan 

Kerja dan Happiness at Work terhadap Organizational Citizenship Behavior pada 

Generasi Millenial di Jabodetabek”. 

 

2. LANDASAN TEORI 

Generasi Millenial 

 Menurut Horovitz (2012) Millennial Generation yaitu kelompok anak muda yang 

berusia belasan tahun hingga awal tiga puluhan, lahir awal 1980 hingga awal 2000 

(Suryadi, 2016). Furlow (2011), anggota generasi milenial amanah, lebih toleran, dan 

lebih baik bepergian daripada banyak orang tua mereka. Generasi milenial mendukung 

penyebab sosial dan perusahaan yang bertanggung jawab secara social (Valentine dan 

Powers, 2013). Menurut Lyons (2004) mengungkapkan ciri – ciri dari generasi 

millennial (Putra, 2017) adalah: 

1. Karakteristik masing-masing individu berbeda, tergantung dimana generasi 

millennial dibesarkan, strata ekonomi, dan sosial keluarganya, 

2. Pola komunikasinya sangat terbuka dibanding generasi-generasi sebelumnya, 

3. Pemakai media sosial yang fanatik dan kehidupannya sangat terpengaruh dengan 

perkembangan teknologi,  

4. Lebih terbuka dengan pandangan politik dan ekonomi, sehingga mereka terlihat 

sangat reaktif terhadap perubahan lingkungan yang terjadi di sekelilingnya,  

5. Memiliki perhatian yang lebih terhadap kekayaan 
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Loyalitas Karyawan 

Menurut Antoncic (2011) mengatakan bahwa loyalitas adalah apabila karyawan 

memiliki kesadaran dan tanpa paksaan untuk berkomitmen menjalankan tanggung jawab 

dan berupaya memberikan kinerja mereka yang terbaik bagi perusahaan. Loyalitas 

didapatkan dari karyawannya dengan cara perusahaan harus senantiasa menjaga 

keharmonisan (Marpaung dan Krisna, 2012). 

Menurut Hasibuan (2001) Loyalitas kerja atau kesetiaan merupakan salah satu unsur 

yang digunakan dalam penilaian karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap 

pekerjaannya, jabatannya dan organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan olehkesediaan 

karyawan menjaga dan membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari 

rongrongan orang yang tidak bertanggungjawab. (Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan, 

2013) 

Menurut Marpaung dan Krisna (2012) loyalitas adalah kepatuhan dan kesediaan 

karyawan yang diukur dalam empat indikator sebagai berikut: 

1. Berkarir diperusahaan adalah keinginan untuk menetap di perusahaan serta tidak 

memililki keinginan mencari pekerjaan ditempat lain. 

2. Mengenal perusahaan yaitu memiliki pengetahuan tentang perusahaan serta 

mengetahui aktifitas perusahaan, mengenal pimpinan di divisi perkerjaan 

karyawan. 

3. Kebanggaan sebagai bagian dari perusahaan adalah Merasa bagian dari 

perusahaan, merasa telah dibesarkan perusahaan, bersedia mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, menceritakan 

perusahaan sebagai perusahaan yang tepat untuk bekerja, bekerja di perusahaan 

merupakan pilihan terbaik. 

4. Disiplin jam kerja adalah masuk dan keluar kerja sesuai jam kerja. 

 

Kepuasan Kerja 

Menurut Tangkilisan (2005) Kepuasan kerja adalah tingkat rasa puas individu bahwa 

mereka mendapat imbalan yang setimpal dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan 

dari organisasi tempat mereka bekerja (Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan, 2013). 

Menurut Nurhasan (2017) selama bertahun- tahun lima dimensi kepuasan kerja telah 

diidentifikasi untuk mewakili karakteristik paling penting dari sebuah pekerjaan tentang 

karyawan yang memiliki respon afektif, yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri (works it self). Sejauh mana pekerjaan yang ada dalam 

organisasi merupakan tugas yang menarik, kesempatan untuk belajar, dan 

kesempatan untuk menerima tanggung jawab. Karyawan mengharapkan 

memperoleh pekerjaan yang menarik dan menantang dalam organisasi tempatnya 

bekerja.  

2. Imbalan (Pay). Jumlah remunerasi keuangan yang telah diterima dan sejauh 

mana ini dipandang sebagai keadilan sesama orang lain di dalam organisasi.  

3. Peluang promosi (Promotion opportunities). Kemungkinan untuk kemajuan 

dalam organisasi. Karyawan mengharapkan adanya praktik promosi yang adil, 

karena promosi memberikan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, tanggung 

jawab yang lebih banyak, dan status sosial yang ditingkatkan.  
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4. Pengawasan (Supervision). Kemampuan supervisor untuk memberikan bantuan 

teknis dan dukungan perilaku. Luthans (2006), menjelaskan bahwa selain 

pengaruh seorang teman sepekerjaan, juga pengaruh atasan pada kepuasan kerja, 

seperti perhatian atasan akan tingkat kesejahteraan pegawai atau karyawan, 

bimbingan dan bantuan ketika melaksanakan setiap pekerjaan, komunikatif, serta 

mau melibatkan diri dalam setiap pekerjaan akan menimbulkan kepuasan kerja.  

5. Rekan kerja (Coworkers). Sejauh mana sesama pekerja dalam organisasi saling 

mendukung dalam setiap pekerjaan. Terdapat beberapa tenaga kerja yang dalam 

menjalankan pekerjaannya telah memperoleh masukan dari tenaga kerja lain. 

Hubungan antara pekerja dalam organisasi merupakan hubungan ketergantungan 

sepihak yang berbentuk fungsional. Hubungan secara keseluruhan didasarkan 

pada keterkaitan antara pribadi yang mencerminkan sikap dasar dan nilai-nilai 

yang serupa, misalnya keduanya mempunyai pandangan hidup yang sama.  

 

Happiness at Work 

Menurut Manka (2011) Happiness at work adalah perasaan individu dan / atau 

masyarakat. Ini muncul dari pekerjaan, ketika semua aspek yang bisa dibayangkan 

menemukan tempat mereka dalam urutan yang benar. Karena itu adalah pengalaman 

pribadi, ini juga merupakan pengalaman yang sangat individual (Suojanen, 2012) 

Menurut Fisher (2010) Happiness at Works sebagai “perasaaan senang terhdap 

perkerjaan itu sendiri, karateristik perkerjaan dan organisasi secara keseluruhan” (Salas-

Vallina, Alegre, dan Fernandez, 2017). 

Menurut Wulandari dan Widyastuti (2014), terdapat lima Faktor dalam happiness at 

work, yaitu: 

1. Hubungan positif dengan orang lain. Menurut Maryanto (2010) Hubungan 

positif dengan orang lain didefinisikan sebagai hubungan antara orang yang satu 

dengan orang lain yang bukan sekedar hubungan pasif melainkan suatu aktivitas 

yang mengembangkan hasil yang lebih produktif, membangun dan memuaskan 

(Wulandari dan Widyastuti, 2014). 

2. Prestasi. Menurut Wulandari dan Widyastuti (2014) Prestasi adalah hasil usaha 

yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau yang diusahakan. Seseorang dianggap 

berprestasi, jika dia telah meraih sesuatu hasil dari apa yang diusahakannya, baik 

karena hasil belajar, bekerja, atau berlatih keterampilan dalam bidang tertentu.  

3. Lingkungan kerja fisik. Menurut Munandar (2001) Lingkungan kerja fisik 

didefinisikan sebagai segala sesuau yang ada di sekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas - tugas yang dibebankan dengan 

peralatan pekerjaan yang memadai seperti penerangan, suhu udara, ruang gerak, 

keamanan, dan kebersihan (Wulandari dan Widyastuti, 2014). 

4. Kompensasi. Menurut Alhempi (2012) Kompensasi adalah segala sesuatu yang 

diterima pekerja sebagai balas jasa terhadap pekerjaan yang dilakukan, 

kompensasi tidak hanya gaji melainkan ada insentif (Wulandari dan Widyastuti, 

2014). 

5. Kesehatan. Menurut Wulandari dan Widyastuti (2014) Konsep kesehatan 

berkaitan dengan setiap seseorang yang bekerja harus memiliki kondisi fisik dan 
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psikis yang sehat, maka seseorang yang berada dalam kondisi sehat jasmani dan 

rohani akan memiliki pikiran yang sehat pula sehingga dalam bekerja seseorang 

siap mengerjakan pekerjaan yang akan dilakukannya, dengan hal tersebut 

membuat mereka lebih bahagia. Kesehatan terdiri dari kategori sehat fisik, dan 

rileks. 

 

Organizational Citizenship Behavior 

Menurut Soeghandi et all (2013) Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

merupakan perilaku individu yang bebas, yang tidak secara langsung atau eksplisit 

diakui oleh sistem pemberian penghargaan dan dalam mempromosikan fungsi efektif 

organisasi. 

Menurut Vannecia (2013) mengemukakan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) adalah pegawai tidak hanya melakukan tugas pokoknya saja, namun juga mau 

melakukan tugas ekstra seperti mau bekerja sama, tolong menolong, memberikan saran, 

berpartisipasi secara aktif, memberikan pelayanan ekstra kepada pelanggan, serta mau 

menggunakan waktu kerjanya dengan efektif (Zain dan Kamilia, 2017) 

Menurut Organ et al. (2006) ada lima dimensi yang dapat digunakan untuk mengukur 

Organizational Citizenship Behavior (Husodo, 2018) yaitu: 

1. Altruism. Perilaku yang meliputi membantu rekan kerja baru yang sedang 

mempelajari pekerjaannya, membantu rekan kerja yang pekerjaannya menumpuk, 

atau menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan organisasi. 

2. Conscientiousness. Perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi yang 

diharapkan perusahaan meliputi kehadiran, mematuhi peraturan, memanfaatkan 

waktu istirahat, dan sebagainya. 

3. Sportmanship. Perilaku yang memberikan toleransi terhadap keadaan yang kurang 

ideal dalam organisasi tanpa mengajukan keberatan – keberatan. Seseorang yang 

mempunyai tingkatan yang tinggi dalam sportmanship akan meningkatkan iklim 

yang positif diantara karyawan, tidak kecewa saat orang lain tidak mengikuti 

sarannya, mau mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan tim. 

4. Courtesy. Menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar terhindar dari 

masalah – masalah interpersonal, mencegah seseorang bekerja lebih keras, dan jika 

kita akan menambahkan pekerjaan kepada seseorang, kita seharusnya memberi 

tahu orang tersebut terlebih dahulu agar dapat bersiap-siap. 

5. Civic Virtue. Sebuah sikap keterlibatan yang bertanggung jawab dan konstruktif, 

dalam proses politik atau pemerintahan organisasi. Konovsky dan Organ (1996) 

memusatkan pada kegiatan yang lebih duniawi dan berkelanjutan yang berkaitan 

dengan tata kelola, seperti membaca email yang relevan dengan pekerjaan, 

menghadiri pertemuan, mengikuti apa yang sedang terjadi di perusahaan, 

mendiskusikan dengan rekan kerja tentang masalah hari ini, dan mengambil bagian 

dalam berbagai ritual yang menandai kontinuitas tradisi dan identitas organisasi. 
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2.1 PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh Loyalitas Karyawan terhadap Oragnizational Citizenship Behavior 

Berdasarkan penelitian oleh Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan (2013)  

menjelaskan bahwa Loyalitas karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) karyawan PT. Surya Timur Sakti Jatim 

dengan melihat indikator keberadaan karyawan, pengenalan karyawan terhadap seluk 

beluk organisasi, karyawan sebagai asset organisasi, keterlibatan karyawan dalam 

aktivitas perusahaan dan kebanggan karyawan terhadap perusahaan.  Berdasarkan 

penelitian Fitriani dan Dewi (2017), menyatakan bahwa loyalitas karyawan 

bepengaruh positif signifkan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

dengan melihat indikator mematuhi peraturan, menerima kebijkan perusahaan, 

melaksanakan tugas dengan baik dan efisien, tetap berada di perusahaan, 

menunjukkan kerja yang maksimal dan menjaga nama perusahaan.  

Ho1 : Loyalitas Karyawan tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Ha1 : Loyalitas Karyawan memiliki pengaruh positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) 

 

Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Oragnizational Citizenship Behavior 

Berdasarkan penelitian oleh Soeghandi, Sutanto, dan Setiawan (2013) 

menjelaskan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada  karyawan PT. Surya Timur Sakti 

Jatim dengan melihat indikator kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan 

terhadap gaji, kepuasan terhadap promosi, kepuasan terhadap atasan dan kepuasan 

terhadap rekan kerja. Berdasarkan penelitian “Pengaruh kepuasan kerja terhadap 

Organizational Citizenship Behavior: Studi Pada Yayasan Masyarakat Madani 

Indonesia” oleh Rohayati (2014), menjelaskan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan melihat 

indikator pekerjaan itu sendiri, gaji, kesempatan promosi, pengawasan dan rekan 

kerja. 

Ho2 : Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Ha2 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) 

 

Pengaruh Happiness at Work terhadap Oragnizational Citizenship Behavior 

Berdasarkan penelitian “Happiness at work and organisational citizenship 

behavior” oleh Salas-Vallina, Alegre, dan Fernandez (2017) menjelaskan bahwa 

Happiness at work berpengaruh positif terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) dengan melihat indikator engagement, job satisfaction dan affective 

organizational commitment. Berdasarkan penelitian Prakoso dan Listiara (2017), 

menyatakan bahwa Happiness at work berpengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan melihat indikator konstribusi, 

keyakinan, kultur komitmen dan kepercayaan diri. 
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Ho3 : Happiness at work tidak memiliki pengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Ha3 : Happiness at work memiliki pengaruh positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) 

 

 

 

 

 

Sumber: Model Hasil Pengujian, diolah Ms. Word 

Gambar 2 Model Penelitian 

 

Hipotesis pada penelitian ini adalah:  

Ho1 : Variabel Loyalitas Karyawan tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi Millenial 

Ha1 : Variabel Loyalitas Karyawanmemiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi Millenial. 

Ho2 : Variabel Kepuasan Kerja tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi Millenial 

Ha2 : Variabel Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi Millenial 

Ho3 : Variabel Happiness at work tidak memiliki pengaruh positif signifikan 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi Millenial. 

Ha3 : Variabel Happiness at work memiliki pengaruh positif signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) pada Generasi Millenial. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Objek Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama yang 

berkaitan dengan loyalitas karyawan, kepuasan kerja, happiness at work, dan 

organizational citizenship behavior. Objek penelitian ini adalah generasi millennial yang 

berusia 18 – 38 tahun yang bekerja lebih dari 6 bulan dan berada di daerah Jabodetabek. 

 

Desain Penelitian 

Desain penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian quantitative 

descriptive (deskriptif kuantitatif), yaitu dengan berdasarkan tujuan penelitian ini 

menurut Sekaran & Bougie (2016), untuk menguji hipotesis serta menentukan hubungan 

Loyalitas 

Karyawan 

Kepuasan 

Kerja 

Happiness 

At Work 

Organizational 

Citizenship Behavior 
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antar variabel satu dengan lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 

adalah Cross Sectional Design, Karakteristik penelitian yang digunakan adalah cross 

sectional atau biasa di sebut survei sampel, dimana peneliti melakukan survei atau 

pengukuran yang melibatkan pengumpulan informasi satu kali dalam satu periode 

tertentu dari setiap sampel elemen populasi tertentu. (Malhotra, 2009). 

 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian adalah generasi millennial yang berusia 18 – 38 tahun yang 

bekerja lebih dari 6 bulan dan berada di daerah Jabodetabek. Menurut pendapat dari 

Sugiyono (2012), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Tuage et al, 2014).  

Teknik pengambilan sampel yang peneliti lakukan dalam penelitian adalah purposive 

sampling dikarenakan objek yang saya teliti telah ditentukan yaitu generasi millennial 

yang berusia 18 – 38 tahun yang bekerja lebih dari 6 bulan dan berada di daerah 

Jabodetabek tersebut mewakili cakupan karakteristik responden yang peneliti pilih dan 

peneliti memiliki akses untuk menyebar kuesioner. Sampel penelitian ini menggunakan 

rumus Hair et al. (2010), yaitu: Indikator X 5 s/d10, dikarenakan peneliti tidak 

mengetahui populasi pastinya, maka dari itu peneliti memakai rumus tersebut. Diketahui 

jumlah 9ndicator 32 maka sesuai rumus Hair et al. (2010), yaitu: 32 X 5 = 160 sampel 

penelitian yang akan peneliti sebar sebagai kuesioner. 

3.1 Tabel Operasional Variabel 

VARIABEL DEFINISI DIMENSI ALAT UKUR 

 

 

 

Loyalitas 

Karyawan 

 

Loyalitas kerja atau 

kesetiaan merupakan salah 

satu unsur yang digunakan 

dalam penilaian karyawan 

yang mencakup kesetiaan 

terhadap pekerjaannya, 

jabatannya dan organisasi. 

Kesetiaan ini dicerminkan 

oleh kesediaan karyawan 

menjaga dan membela 

organisasi di dalam maupun 

di luar pekerjaan dari 

rongrongan orang yang 

tidak bertanggungjawab. 

 

 

 

Sumber : Hasibuan 

(2001), dalam Soeghandi, 

Sutanto, and Setiawan 

(2013) 

1. Berkarir diperusahaan 

 

 

 

 

2. Mengenal perusahaan 

 

 

 

 

 

 

3. Kebanggaan sebagai 

bagian dari 

perusahaan 

 

4. Disiplin 

 

 

Sumber : Marpaung and 

Krisna (2012) 

[LK1] : Saya berniat akan 

menetap di perusahaan. 

[LK2] : Saya tidak mempunyai 

keinginan untuk mencari kerja 

di tempat lain 

[LK3] : Saya mempunyai 

pengetahuan tentang 

perusahaan dan mengetahui 

segala aktivitas yang ada di 

perusahaan 

[LK4] : Saya mengenal semua 

pimpinan divisi yang ada di 

perusahaan. 

[LK5] : Sayamerasa bagian 

dari perusahaan 

[LK6] : Saya selalu menjaga 

nama baik perusahaan 

[LK7] : Saya selalu datang 

tepat waktu 

Sumber : Marpaung and 

Krisna (2012) 

Kepuasan Kerja 

 

Kepuasan kerja adalah 

tingkat rasa puas individu 

bahwa mereka mendapat 

imbalan yang setimpal dari 

1. Pekerjaan itu sendiri 

 

2. Gaji 

 

[KK1] : Saya senang dengan 

perkerjaan yang dikerjakan 

[KK2] : Saya menerima gaji 

yang sesuai dengan harapan 
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bermacam-macam aspek 

situasi pekerjaan dari 

organisasi tempat mereka 

bekerja. 

 

 

 

Sumber : Tangkilisan 

(2005) dalam Soeghandi, 

Sutanto, and Setiawan 

(2013) 

3. Promosi 

 

 

4. Atasan 

 

 

 

5. Rekan kerja 

Sumber : Soeghandi, 

Sutanto,dan  Setiawan 

(2013) 

[KK3] :Saya memiliki 

kesempatan promosi  untuk 

lebih maju lagi 

[KK4] :Saya memiliki 

pengawasan yang baik yang 

dilakukan oleh atasan 

diperusahaan 

[KK5] : Saya memiliki rekan 

kerja yang menyenangkan 

Sumber : (Han et al. 2012) 

Happiness at 

Works 

Salas-Vallina, 

Alegre, and 

Fernandez (2017) 

Happiness at Works sebagai 

“perasaaan senang terhdap 

perkerjaan itu sendiri, 

karateristik perkerjaan dan 

organisasi secara 

keseluruhan”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Fisher (2010) 

dalam Salas-Vallina, 

Alegre, and Fernandez 

(2017) 

1. Hubungan positif 

dengan orang lain 

 

 

 

 

2. Prestasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lingkungan kerja 

fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kompensasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Kesehatan 

 

 

Sumber : Wulandari and 

Widyastuti (2014) 

[HAW1] : Saya memiliki teman 

kerja yang saling support 

[HAW2] :Saya memiliki 

pemimpin yang begitu 

bijaksana 

[HAW3] :Saya mendapatkan 

dukungan dari rekan kerja. 

[HAW4] : Saya menyelesaikan 

pekerjaan dengan tepat waktu 

[HAW5] : Saya melakukan 

pekerjaan yangsesuai dengan 

keahlian sehingga kerja 

menjadi lebih baik 

[HAW6] : Saya dapat 

menyelesaikan tantangan secara 

tepat 

[HAW7] : Saya mendapatkan 

fasilitas yang lengkap 

[HAW8] : Saya memiliki 

peralatan kerja yang tersedia 

danberfungsi dengan baik 

[HAW9] : Saya mendapatkan 

tempat kerja yang bagus 

[HAW10] : Saya mendapatkan 

gaji yangsesuai dengan yang 

harapan 

[HAW11] : Saya mendapatkan 

gaji yang sesuai dengan 

kemampuan yang saya miliki 

[HAW12] : Saya mendapatkan 

bonus 

[HAW13] : Saya memiliki fisik 

(badan) yang sehat 

[HAW14] : Saya memiliki 

psikis yang sehat 

[HAW15] : Saya 

mendengarkan musik dalam 

bekerja (rileks) 

Sumber : Wulandari and 

Widyastuti (2014) 
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Organizational 

Citizenship 

Behavior (OCB) 

Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) merupakan 

perilaku individu yang 

bebas, yang tidak secara 

langsung atau eksplisit 

diakui oleh sistem 

pemberian penghargaan dan 

dalam mempromosikan 

fungsi efektif organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Soeghandi, 

Sutanto, and Setiawan 

(2013) 

1. Altruism 

 

 

 

2. Civis Virtue 

 

 

 

3. conscientiousness 

 

 

4. Courtesy 

 

 

 

5. Sportmanship 

 

Sumber : Organ et al 

(2006) dalam Soeghandi, 

Sutanto, and Setiawan 

(2013) 

[OCB1] : Saya memberikan 

pertolongan kepada rekan kerja 

yang sedang mengalami 

kesulitan 

[OCB2] : Saya mengikuti 

perubahan dan perkembangan 

dalam perusahaan 

[OCB3] : Saya patuh terhadap 

peraturan yang berlaku di 

perusahaan 

[OCB4] : Saya menjaga 

hubungan baik dengan rekan 

kerja agar terhindar dari 

masalah-masalah- masalah 

interpersonal 

[OCB5] : Saya tidak mengeluh 

tentang segala sesuatu yang 

terjadi dalam perusahaan 

Sumber : (Danendra and 

Mujiati 2016) 

Metode Analisis Data 

Analisis akan dilakukan dengan menggunakan Software SPSS (Statistical Package 

for Social Science), dimana pengujian pada data meliputi uji reliabilitas, uji validitas 

serta uji asumsi klasik. Metode analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 

pendekatan statistik, melalui metode multivariate analysis yaitu metode statistik untuk 

menganalisa satu set data yang memiliki lebih dari satu variabel bebas (independen) dan 

variabel terkait (dependen) (Hair et al. 2010). Proses pengujian hypothesis development 

akan dilakukan analisis data dalam rangka untuk mengetahui hubungan linear diantara 

variabel-variabel pada penelitian yang akan dilakukan dengan pendekatan Multiple 

Regression Analysis (MRA). 

Adapun bentuk persamaan Multiple Regression Analysis dalam penelitian ini 

dinyatakan sebagai berikut : 

Y = α + b1LK + b2KK + b3HAW+ e 

Keterangan  : 

Y   = Organizational Citizenship Behaviour (OCB) 

α   = Konstanta 

b1, b2, b3 = Koefisien regresi 

LK  = Loyalitas Karyawan 

KK  = Kepuasan Kerja 

x3  = Happiness At Work 

e   = Standar error 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Profil Responden 

Profil reponden didapatkan berdasarkan 175 responden yang mengisi kuisioner online 

melalui media google form, hanya 160 responden yang digunakan dan lolos dari 
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pertanyaan screening. Karakteristik responden dalam penelitian ini terbagi menjadi 

beberapa kategori yaitu usia, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, bidang pekerjaan, 

daerah tempat kerja, dan durasi lama bekerja. 

 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Analisis validitas pengujian data pada main-test ini menggunakan Confirmatory 

Factor Analysis (CFA), dengan standard nilai KMO Measure of Adequacy > 0,5 dan 

Factor loading ≥ 0,5. Hasil menunjukan bahwa semua indikator sesuai dengan standar 

alat ukur dan disimpulkan terbukti valid. 

Uji reliabilitas betujuan untuk melihat suatu konsistensi dan reliabilitas alat ukur pada 

kuesioner terhadap variabelnya. Batas nilai dilihat dari cronbach’s α ≥ 0.6, jika melewati 

batas tersebut maka dapat dinyatakan sebagai reliabel, konsisten dan relevan terhadap 

variabel (Malhotra, 2010). Hasil menunjukan bahwa semua nilai cronbach’s α ≥ 0.6 dan 

dapat disimpulkan semua variabel reliabel, konsisten dan relevan. 

 

Uji Asumsi Klasik 

Proses pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dengan melakukan uji normalitas 

data, uji autokorelasi, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut hasil 

pengujian yang telah dilakukan: 

 Uji Normalitas 

Uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui distribusi data 

dalam model regresi yaitu variabel dependen dan variabel independen terdistribusi 

secara normal atau tidak. Pada penelitian ini pengujian normalitas data dilakukan 

dengan menggunakan metode uji statistik Kolmogorof – Smirnov. Standar yang 

ditetapkan untuk menilai normalitas data ditentukan berdasarkan nilai signifikansi 

yang dihasilkan, dimana nilai signifikansi statistik harus > 0.05. Apabila nilai 

signifikansi statistik > 0.05, maka dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi normal.  

Langkah yang dilakukan adalah dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis 

pengujian yaitu: 

Ho : Data terdistribusi secara normal 

Ha : Data tidak terdistribusi secara normal  

Tabel 4.1 Tabel Hasil Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 
Unstandardized 

Residual 

N 160 

Normal Parametersa,b Mean .0000000 

Std. 

Deviation 

.32811311 

Most Extreme 

Differences 

Absolute .069 

Positive .048 

Negative -.069 

Kolmogorov-Smirnov Z .873 

Asymp. Sig. (2-tailed) .431 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 
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Berdasarkan hasil pengujian normalitas data dengan menggunakan metode uji 

statistik Kolmogorof – Smirnov melalui teknik non parametik tes 1-Sample-KS 

dengan nilai unstandardized residual didapatkan nilai Asymp. Sig. sebesar 0.431 

sehingga nilai signifikansi statistik 0.431 > 0.05 maka data dapat dinyatakan 

terdistribusi secara normal. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan nilai signifikansi 

statistik > 0.05 dimana peneliti tidak dapat menolak Ho yang berarti bahwa data 

dinyatakan terdistribusi normal. 

 

 Uji Autokorelasi 

Uji autokorelasi ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat 

indikasi korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode 

sebelumnya (t-1). Metode pengujian akan dilakukan dengan menggunakan uji Durbin 

– Watson (DW Test) yang mana mengajukan hipotesis sebagai beikut: 

Ho : Terdapat autokorelasi (r = 0) 

Ha : Tidak terdapat autokorelasi (r ≠ 0) 

Pengambilan keputusan hipotesis ditolak atau tidak dengan ada atau tidak 

adanya autokorelasi berdasarkan ketentuan du < d < 4 – du (Azim, Subki, and Yusof 

2018). Berdasarkan hasil pengujian autokorelaasi yang telah dilakukan maka 

didapatkan hasil sebagai berikut : 

Tabel 4.2 Hasil Uji Autokorelasi 

Model Summaryb 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .830a .689 .683 .33125 2.010 

a. Predictors: (Constant), HAW, LK, KK 

b. Dependent Variable: OCB 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 22 

Tabel 4.3 Tabel Durbin-Watson 

Tabel Durbin-Watson k = 3 

n = 160 
dL dU 

1.6776 1.8063 

Berdasarkan hasil Durbin-Watson (DW Test) didapatkan hasil DW sebesar 

2.010, yang akan dibandingkan dengan tabel Durbin-Watson dengan signifikansi 5%, 

dengan jumlah sampel (n) 160, dan jumlah variabel independen (k) 3. Berikut 

merupakan hasil perbandingannya: 

du < d < 4 – du 

1.8063 < 2.010 < (4 – 1.8063) 

1.8004 < 2.010 < 2.1937 

Berdasarkan hasil perbandingan tersebut maka dapat dianalisa sesuai dengan 

ketentuan pengambilan keputusan DW Test yaitu 1.8004 < 2.010 < 2.1937. Penulis 

dapat menarik kesimpulan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau tidak terdapat 

autokorelasi pada model regresi. 
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 Uji Multikolineritas 

Uji Multikolinearitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi 

antar variabel independen pada model regresi. Suatu model regresi dapat dikatakan 

baik apabila tidak terjadi korelasi antara variabel bebas/independen. Mendeteksi ada 

atau tidaknya gejala multikolonieritas pada model regresi, dapat dianalisa melalui 

tabel Coefficient Correlations dengan merujuk kepada nilai Tolarance dan Variance 

Inflation Factor (VIF) pada tabel Colloniearity Statistics. Sesuai dengan yang 

disampaikan oleh (Azim, Subki, dan Yusof, 2018), agar tidak terjadi multikolonieritas 

maka korelasi antar variabel harus dibawah 95% dengan nilai tolerance > 0,10 atau 

apabila nilai VIF ≤ 10. Berikut ini merupakan hasi uji multikolonieritas: 

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta   Tolerance VIF 

1 

(Constant) .608 .255  2.385 .018   

LK .127 .059 .154 2.157 .033 .389 2.568 

KK .132 .076 .143 1.730 .086 .291 3.441 

HAW .641 .087 .587 7.407 .000 .318 3.147 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Hasil uji multikolinearitas seperti yang dapat dilihat pada tabel Collinierity 

Statistics menununjukan tidak ada nilai tolerance yang kurang dari 0,10 yang berarti 

tidak ada korelasi antar variabel independen. Perhitungan Vactor Inflation factor 

(VIF) juga menunjukan hasil nilai VIF ≤ 10 pada seluruh variabel independen untuk 

itu dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolonieritas atau korelasi antara 

variabel independen. 

 

 Uji Heterokedastisitas 

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menegtahui apakah terjadi ketidaksamaan 

variansi dan residual pada suatu pengamatan ke pengamatan yang lain yang terdapat 

pada model regresi. pada penelitian ini metode yang digunakan dalam melakukan uji 

heteroskedastisitas adalah Uji Park. Dimana caranya adalah dengan mengkuadratkan 

nilai residual persamaan regresi, kemudian nilai tersebut dilogaritmakan (Ln), lalu 

kemudian nilai tersebut diregresikan dengan variabel independen. Apabila koefisien 

parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, berarti hal 

ini terdapat heteroskedastisitas. Berikut ini merupakan hasil uji heteroskedastisitas: 

Tabel 4.5 Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 1.929 1.700  1.135 .258 

LK .281 .392 .089 .716 .475 

KK -.554 .509 -.156 -1.089 .278 

HAW -.815 .578 -.193 -1.411 .160 
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a. Dependent Variable: LNRESIDUALKUADRAT 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode Uji Park memberikan 

hasil bahwa tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai signifikan (α = 

0.05), sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi heteroskedastisitas 

dari variabel dan model regresi yang diajukan 

 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Uji Koefisien Determinan 

Uji Koefisien Determinasi ditujukan untuk menentukan proporsi atau 

presentase total variasi dalam variabel dependen yang diterangkan oleh variabel 

independen. Determinasi variabel yang diteliti dapat dilihat berdasarkan tabel berikut 

ini: 

Tabel 4.6 Hasil Uji Koefisien Regresi Linier Berganda 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .269a .072 .054 2.21000 

a. Predictors: (Constant), HAW, LK, KK 

b. Dependent Variable: LNRESIDUALKUADRAT 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi ditemukan beberapa hal 

yang dapat diterangkan sebagai berikut: 

1. R yang disebut juga sebagai koefisien korelasi memiliki nilai sebesar 0.269 atau 

26,9%. Mengandung arti bahwa hubungan antara variabel loyalitas karyawan 

(X1), kepuasan karyawan (X2), dan happiness at work (X3), terhadap 

organizational citizenship behavior (Y) adalah 0.269. 

2. Adjusted R Square memiliki hasil nilai 0.054 sehingga dapat di interpretasikan 

kontribusi loyalitas karyawan, kepuasan karyawan, dan happiness at work dalam 

menjelaskan variabel organizational citizenship behavior sebesar 5,4%. 

Selisihnya sebesar 100% - 5,4% = 94,6% dijelaskan oleh sebab lain diluar 

variabel yang di uji. 

3. Std. Error of The Estimate (SEE) merupakan kesalahan standar dari penaksiran 

yang bernilai 2,21000. 

 

Uji f 

Uji F pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui apakah variabel independen yang 

terdiri dari loyalitas karyawan, kepuasan karyawan, dan happiness at work 

berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen yang 

diwakili oleh organizational citizenship behavior. Penilaian dapat dilakukan dengan 

melihat nilai signifikansi pada tabel ANOVA, yaitu dengan ketentuan Apabila nilai 

siginifikansinya ≤ 0,05 berarti Ho ditolak, sedangkan jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 

berarti Ho diterima. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.7 Hasil Uji F 

ANOVAa 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 

Regression 37.940 3 12.647 115.254 .000b 

Residual 17.118 156 .110   

Total 55.058 159    

a. Dependent Variable: OCB 

b. Predictors: (Constant), HAW, LK, KK 

Berdasarkan hasil pengujian pada table ANOVA diatas diketahui bahwa nilai sig. 

dengan taraf signifikansi (α) sebesar (0,000), untuk itu didapatkan perbandingan nilai 

sig ≤ α. Karena nilai sig. ≤ α mempunyai probabilitas yang lebih kecil dari 0,05, maka 

dapat dinyatakan Ha diterima dan Ho ditolak.  

Lebih lajut Uji F ditujukan untuk menentukan apakah model penaksiran yang 

digunakan sudah tepat atau tidak dan varibel dependen berhubungan linear terhadap 

variabel independen. Penilaian dilakukan dengan membandingkan antara Fhitung pada 

tabel Anova dengan Ftabel. 

Diketahui : 

Fhitung = 115,524 

Ftabel : 

- Taraf signifikansi 5% 

- df1 = k – 1, (df1 = Jumlah variabel – 1) 

- df1 = 4 – 1 

= 3 

- df2 = n – k, (df2 = Jumlah data – jumlah variabel) 

- df2 = 160 – 4 

= 156 

Ftabel  = 2,66 

Berdasarkan hasil Fhitung> Ftabel (115,524> 2,66), sehingga dapat disimpulkan 

bahwa model linear. Ho ditolak dan Ha diterima atau dapat dinyatakan bahwa 

terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen 

loyalitas karyawan, kepuasan karyawan, dan happiness at workterhadap variabel 

dependen organizational citizenship behavior. 

 

Uji t 

Uji t statistik pada dasarnya ditujukan untuk mengetahui suatu variabel independen 

pada model regresi (dapat dinyatakan mempengaruhi dan secara parsial berpengaruh 

signifikan terhadap variabel dependen. Penentuan nilai signifikansi ditentukan sesuai 

dengan (α = 0,05), yaitu jika suatu variabel independen dinyatakan mempengaruhi 

variabel dependen apabila nilai Sig. ≤ 0,05. 
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Tabel  4.8 Hasil Uji T 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) .608 .255  2.385 .018 

LK .127 .059 .154 2.157 .033 

KK .132 .076 .143 1.730 .086 

HAW .641 .087 .587 7.407 .000 

a. Dependent Variable: OCB 

Sumber : Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 21 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.4.4.3 didapatkan persamaan regresi uji t: 

IB = 0.608 + 0.127LK + 0.132KK + 0.641HAW 

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

1. Nilai 0.608 merupakan nilai konstan dari organizational citizenship behavior 

karena ketika variabel independen (LK, KK, HAW) bernilai 0. 

2. Nilai 0.127 merupakan angka koefisien regresi pertama yangberarti setiap 

penambahan 1 dari loyalitas karyawan meningkatkan organizational 

citizenship behavior sebesar 0.127. 

3. Nilai 0.132 merepukan angka koefisien regresi pertama yang berarti setiap 

penambahan dari kepuasan kerja meningkatkan organizational citizenship 

behavior sebesar 0.132. 

4. Nilai 0.641 merupakan angka koefisien regresi pertama yang akan berarti 

setiap penambahan dari kepuasan kerja meningkatkan organizational 

citizenship behavior sebesar 0.641. 

 

Pembahasan 

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisa bagaimana 

konstruk dan hipotesis yang telah diajukan sebagaimana dibentuk dalam kerangka 

pemikiran. Hasil penelitian ini telah ditemukan beberapa indikasi yang berkaitan dengan 

karyawan generasi millennial terhadap organizational citizenship behavior. Analisis dari 

hasil pengujian masing – masing hipotesis akan dibahas pada kesempatan ini untuk 

menjabarkan fakta yang ditemukan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Tabel 4.9 Uji Kesimpulan Uji Regresi 

Hipotesis β Sig. Conclusion* 

LK  → OCB .127 .033 Hipotesis di Dukung oleh data 

KK  → OCB .132 .086 Hipotesis di Tidak Dukung oleh data 

HAW  → OCB .641 .000 Hipotesis di Dukung oleh data 

 

Hasil uji Pengaruh Loyalitas Karyawan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior 

Penelitian ini menunjukan bahwa variabel loyalitas karyawan berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap organizational citizenship behavior, hal ini dapat diartikan bahwa 
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tanpa loyalitas dalam diri karyawan maka organizational citizenship behavior akan 

menurun. Karyawan yang memiliki loyalitas yang tinggi biasanya akan berkarir di 

perusahaan, mengenal perusahaannya, merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan 

dan selalu dating tepat waktu. Hasil dari penelitian konsisten dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Soeghandi, Sutanto, and Setiawan (2013) mengemukakan bahwa 

tanpa adanya loyalitas karyawan pada karyawan akan memberikan dampak 

meningkatnya turnover yang akan merugikan perusahaan dalam hal waktu dan biaya 

dikarenakan harus melakukan training lagi kepada karyawan baru.  

Hasil penelitian dapat didefinisilan bahwa loyalitas karyawan memiliki peran yang 

sangat penting dialam menentukan perilaku organizational citizenship behavior 

karyawan generasi millennial akan secara otomatis mendorong tercapainya kesuksesan 

perusahaan. 

 

Hasil uji Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior 

Penelitian ini menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh 

signifikan dan tidak positif terhadap organizational citizenship behavior, hal ini dapat 

diartikan bahwa kepuasan kerja dalam diri karyawan tidak mempengaruhi organizational 

citizenship behavior akan menurun. Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian 

Soeghandi, Sutanto, and Setiawan (2013) yang mengemukakan bahwa karyawan yang 

merasa tidak puas dalam bekerja akan cenderung memiliki persepsi negatif dan merasa 

tidak memiliki kontribusi terhadao perusahaan, akibatnya hal ini akan meningkatkan 

stress dan emosi dalam diri karyawan sehingga hasil kerjanya tidak akan maksimal atau 

bahkan buruk. Karyawan yang tidak puas terhadap pekerjaannya kemungkinan kecil 

akan mau memberikan extra-role terhadap perusahaan. 

Hasil penelitian dapat didefinisilan bahwa kepuasan kerja tidak memiliki peran yang 

penting dalam menentukan perilaku organizational citizenship behavior karyawan 

generasi millennial. 

 

Hasil uji Pengaruh Happiness at work terhadap Organizational Citizenship Behavior 

Penelitian ini menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja berpengaruh postif terhadap 

organizational citizenship behavior. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Prakoso and 

Listiara (2017) dan Salas-Vallina, Alegre, and Fernandez (2017) yang mengemukakan 

bahwa bahwa semakin karyawan merasakan happiness at work maka karyawan akan 

semakin tinngi karyawan tersebut bersikap organizational citizenship behavior. 

Karyawan yang merasakan happiness at workakan memiliki hubungan yang positif 

terhadap rekan kerjanya, memiliki prestasi yang baik, mendapatkan lingkungan kerja 

yang baik, mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan harapan dan pekerjaan dan 

memiliki fisik yang baik agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. 

Dari hasil penelitian dapa didefinisikan bahwa happiness at workmemiliki peran yang 

sangat penting dalam menentukan perilaku organizational citizenship behaviorkaryawan 

generasi millennial. 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh loyalitas karyawan, 

kepuasan kerja dan happiness at work terhadap organizational citizenship 

behaviorpada generasi millennial di Jabodetabek. Berdasarkan hasil analisis yang telah 

dijelskan pada penelitian ini menunjukkan 2 hipotesis yang berpengaruh positif dan 

signifikan dan 1 hipotesis yang tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan. Dalam 

pengujian hipotesis, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Variabel loyalitas karyawan berpengaruh positif terhadap organizational 

citizenship behaviorberdasarkan data yang dimiliki penulis 

2. Variabel happiness at work berpengaruh positif terhadap organizational 

citizenship behaviorberdasarkan data yang dimiliki penulis 

3. Variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh positif terhadap organizational 

citizenship behaviorberdasarkan data yang dimiliki penulis 

 

Saran 

Meskipun penelitian ini masih memiliki kekurangan dan keterbatasan sehingga 

masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian dimasa yang akan datang. Oleh 

karena itu berikut beberapa saran yang dapat diberikan kepada peneliti selanjutnya 

sebagai berikut: 

A. Perusahaan 

1. Perusahaan perlu memiliki pemimpin yang bekerja layaknya teman, pelatih 

atau mentor, pemimpin yang sadar akan teknologi, terbuka, menerima 

perbedaan, kolaboratif dan visoner agar karyawan generasi millennial dapat 

merasakan happiness at work pada perusahaan. 

2. Perusahaan perlu memberikan peluang atau kesempatan kepada karyawan 

generasi millennial untuk mengembangkan diri, menciptakan lingkungan 

kerja yang menyenangkan bagi karyawan generasi millennial agar 

meningkatkan loyalitas karyawan generasi millennial terhadap perusahaan. 

B. Peneliti selanjutnya  

3. Penelitian selanjutnya dapat meneliti lebih lanjut tentang faktor-faktor 

kepuasan karyawan generasi millenial di sektor pemerintahan dan perbankan. 

4. Penelitian selanjutnya dapat meneliti penelitian tentang variabel 

kepemimpinan bagi karyawan generasi millennial. 

5. Penelitian selanjutnya dapat menguji kembali penelitian ini pada suatu 

perusahaan yang lebih spesifik untuk melihat perilaku karyawan generasi 

millennial. 
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