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ABSTRACT 

 

The study is focused on the effect of job satisfaction and organizational 

commitment on organizational citizenship behavior (OCB). This study was taken because 

in the previous research there are still differences result between each other. The 

purpose of this study are to analyze the effect of job satisfaction and organizational 

commitment on organizational citizenship behavior at PT. Asuransi Tri Pakarta head 

office, Jakarta, Indonesia, in 2013. 

Data in this study were collected single cross-sectional by the distribution of 

questionnaire among 137 employees of PT. Asuransi Tri Pakarta head office, Jakarta. 

The type of data are collected from primary and secondary data, while data analysis 

method used was multiple linear regression. This study primarily use SPSS 21 statistics 

software as the main analysis tool for the researched data. 

The results of this study indicate that the job satisfaction and organizational 

commitment together effects the organizational citizenship behavior (OCB) on PT. Tri 

Pakarta head office, Jakarta. The partial effect of job satisfaction and organizational 

commitment each effect the organizational citizenship behavior (OCB) on PT. Tri 

Pakarta head office, Jakarta. 

 

Keywords: Job Satisfaction, Organizational Commitment, Organizational Citizenship 

Behavior. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pekerja dipandang sebagai sumber daya yang sangat penting dan perlu 

mendapat perhatian khusus, karena merupakan salah satu unsur pokok yang 

menentukan tercapainya tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak akan tercapai 

apabila tidak didukung oleh adanya komitmen karyawan terhadap organisasi. 

Komitmen karyawan dapat terjadi apabila karyawan tersebut merasa puas dengan 

pekerjaannya. Oleh karena itu kepuasan kerja dan komitmen organisasi menjadi hal 

yang penting bagi suatu organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah 

organisasi. 

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. Keberhasilan sebuah 

perusahaan sangat ditentukan oleh perilaku karyawannya, jika sebuah perusahaan 

tidak memiliki karyawan berperilaku baik (seperti tidak memiliki kesamaan visi dan 

misi serta loyalitas kerja kepada perusahaan), maka perusahaan itu akan kesulitan 

dalam meraih kinerja terbaiknya. Dengan demikian, sangat penting sebuah 

perusahaan memiliki orang-orang atau karyawan yang memiliki perilaku extra-role. 

Menurut Robbins perilaku extra-role yaitu kontribusi seorang individu atau 

karyawan dalam bekerja, dimana melebihi persyaratan yang ditetapkan dan 

Pengaruh Kepuasan..., Rendy Pamungkas, Ma.-IBS, 2013



2 
 

penghargaan atas keberhasilan kerja yang dijanjikan. Perilaku extra-role dalam 

organisasi juga dikenal dengan istilah organizational citizenship behavior (OCB), 

dan orang yang menampilkan perilaku OCB disebut sebagai karyawan yang baik 

(good citizen). 

Sumber Daya Manusia yang dianggap penting dalam suatu organisasi, 

karena keefektifan dan keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada kualitas 

dan kinerja sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Kinerja sumber 

daya manusia (karyawan) yang tinggi akan mendorong munculnya Organizational 

Citizenship Behavior (OCB), yaitu perilaku melebihi apa yang telah distandarkan 

perusahaan (Krietner dan Kinicki, 2010). Dan menurut (Robbins, 2008) 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) adalah perilaku pilihan yang tidak 

menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang karyawan, namun berfungsinya 

organisasi tersebut secara efektif. Menurut Organ (1988) komitmen merupakan 

salah satu variabel yang telah banyak diketahui memiliki kaitan yang erat dengan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Oleh karena itu organisasi senantiasa 

perlu melakukan investasi dengan melaksanakan fungsi MSDM yaitu mulai 

perekrutan, penyeleksian sampai mempertahankan sumber daya manusia agar 

komitmen karyawan tetap terjaga.  

Manajemen Sumber Daya Manusia adalah rancangan sistem-sistem 

formal dalam sebuah organisasi untuk memastikan penggunaan bakat manusia 

secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan organisasional (Mathis & 

Jackson, 2006). Karyawan yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi akan  

melakukan tidak hanya tugas-tugas yang telah menjadi kewajibannya, tetapi dengan  

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

ekstra  (extra  effort). OCB adalah sebuah kerelaan mengerjakan tugas melebihi 
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tugas pokoknya atau kerelaan mengerjakan tugas diluar tugas atau peran formal 

yang telah ditetapkan tanpa  adanya permintaan dan reward secara formal dari 

organisasi. Jika karyawan dalam organisasi memiliki OCB, maka usaha untuk 

mengendalikan karyawan menurun, karena karyawan dapat mengendalikan 

perilakunya sendiri atau  mampu  memilih perilaku terbaik untuk kepentingan 

organisasinya. 

Walaupun dirasakan masih langka, tetapi munculnya OCB menjadi hal 

yang positif bagi perusahaan, tak terkecuali di PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor 

Pusat Jakarta yang merupakan 10 besar perusahaan asuransi di Indonesia. Dengan 

masuknya Tripa dalam jajaran perusahaan asuransi besar tersebut membawa 

konsekuensi pada pemeliharaan maupun peningkatan kinerja berupa baiknya 

kualitas pelayanan karyawan kepada para klien perusahaan Munculnya OCB dapat 

menjadi gambaran adanya kinerja yang tinggi dalam organisasi. Organizational 

Citizenship Behavior dapat timbul dari berbagai faktor dalam organisasi, di 

antaranya karena adanya kepuasan kerja dari karyawan dan komitmen organisasi 

yang tinggi (Robbin dan Judge, 2007).  

Ketika karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, maka karyawan tersebut akan bekerja secara maksimal dalam 

menyelesaikan pekerjaannya, bahkan melakukan beberapa hal yang mungkin diluar 

tugasnya. Begitu juga dengan ketika seseorang mempunyai komitmen yang tinggi 

terhadap organisasinya, maka orang tersebut akan melakukan apapun untuk 

memajukan perusahaannya karena keyakinannya terhadap organisasinya (Luthans, 

1995). Ketika seseorang mendapatkan kepuasan kerja dan mempunyai komitmen 

organisasi yang tinggi, karyawan akan memberikan pelayanan yang baik dan begitu 

juga sebaliknya, ketika karyawan tidak mengalami kepuasan maka pelayanan yang 
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diberikan kepada konsumen juga tidak memuaskan, kepuasan kerja adalah respon 

afektif atau emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan seseorang (Kreitner & 

Kinicki, 2010). Keadaan emosional atau sikap seseorang tersebut akan diperlihatkan 

dalam bentuk tanggung jawab, perhatian, serta perkembangan kinerjanya.  

Sedangkan kepuasan kerja menurut Robbins (2006) suatu sikap umum 

seseorang individu terhadap pekerjaannya, selisih antara banyaknya ganjaran yang 

diterima seorang pekerja dan banyaknya yang mereka yakini seharusnya mereka 

terima. (Mathis & Jackson, 2006) kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman pekerjaan seseorang. 

Sedangkan komitmen organisasi menurut Kreitner and Kinicki tahun (2010) 

mencerminkan sejauh mana seorang individu mampu mengidentifikasi sebuah 

organisasi. Memiliki keterlibatan emosional dan berkomitmen untuk bekerja lebih 

keras untuk mencapai tujuan organisasi, dan keinginan yang lebih besar untuk tetap 

bekerja dalam sebuah organisasi. Komitmen organisasi juga diartikan tingkat sampai 

mana karyawan yakin akan dan menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan 

untuk tinggal bersama organisasi (Mathis & Jackson, 2006). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior (OCB) pada PT. Asuranasi Tri Pakarta Kantor 

Pusat Jakarta, dengan judul : “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Komitmen 

Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) Pada PT. 

Asuransi Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta”. 
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1.2. Identifikasi Masalah 

Pekerja dipandang sebagai sumber daya yang sangat penting dan perlu 

mendapat perhatian khusus, karena merupakan salah satu unsur pokok yang 

menentukan tercapainya tujuan organisasi. Tujuan organisasi tidak akan tercapai 

apabila tidak didukung oleh adanya komitmen karyawan terhadap organisasi. 

Komitmen karyawan dapat terjadi apabila karyawan tersebut merasa puas dengan 

pekerjaannya. 

 karyawan yang puas akan memiliki kesediaan untuk  melakukan  hal  

lebih  diluar tanggung  jawab  formalnya. Kesediaan  inilah  yang kemudian dikenal 

sebagai organizational citizenship behavior (OCB). Menurut Organ (1994) 

komitmen merupakan salah satu variabel yang telah banyak diketahui memiliki 

kaitan yang erat dengan organizational citizenship behavior (OCB).  

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana 

pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior (OCB) PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Peneliti membatasi penelitian ini dengan tujuan agar mendapat 

pembahasan yang akurat dan fokus terhadap permasalahanya. Oleh karena itu 

peneliti menentukan batasan masalah yang akan dibahas, antara lain:  

1. Data penelitian ini hanya fokus kepada variabel kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi serta pengaruhnya terhadap organizational 

citizenship behavior (OCB). 
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2. Data penelitian ini menggunakan karyawan PT. Asuransi Tri Pakarta 

Kantor Pusat Jakarta yang aktif dan terdaftar pada tahun 2013 saja sebagai 

objek penelitian.  

 

1.4. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, masalah penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut :  

1. Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja terhadap organizational 

citizenship behavior pada PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta ? 

2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasional terhadap 

organizational citizenship behavior pada PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor 

Pusat Jakarta? 

3. Apakah terdapat pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

secara bersama terhadap organizational citizenship behavior pada PT. 

Asuransi Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta? 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, tujuan 

dilakukannya penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian yaitu :  

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 

organizational citizenship behavior. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen organisasi 

terhadap organizational citizenship behavior. 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior. 

 

1.6. Manfaat Penelitian  

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah 

sebagai berikut : 

1. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai 

hubungan antara pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi 

terhadap organizational citizenship behavior karyawan, serta memberikan 

kontribusi terhadap pengembangan literature penelitian organizational 

citizenship behavior karyawan di Indonesia. 

2. Bagi para praktisi, penelitian ini mempunyai implikasi sebagai bahan 

pertimbangan kebijaksanaan dalam menghadapi dan memahami masalah 

organizational citizenship behavior karyawan yang dapat mempengaruhi 

efektifitas organisasi. 

 

1.7. Sistematika Penulisan  

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang 

terdiri dari: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum yang menjadi dasar dilakukannya 

penelitian dimana pada bagian ini terdiri dari latar belakang penelitian, 

perumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
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dan sistematika penelitian yang berupa uraian tentang bab-bab yang terdapat 

dalam skripsi ini. 

BAB II : LANDASAN TEORISTIS  

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan untuk membahas masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini. Mencakup landasan teori dan review 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Menguraikan tentang metode penelitian yang meliputi definisi variabel 

operasional, populasi, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, 

serta metode pengumpulan dan metode analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pengujian atas hipotesis yang dibuat dan penyajian hasil dari 

pengujian tersebut, serta pembahasan tentang hasil analisis yang dikaitkan 

dengan teori yang berlaku.  

BAB V : PENUTUP 

Membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pada bab 

sebelumnya, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Tinjauan Pustaka 

2.1.1. Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) 

2.1.1.1. Pengertian Kepuasan Kerja 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kepuasan adalah perasaan senang, 

gembira, dan lega karena sudah terpenuhi hasrat hatinya. Sementara kepuasan kerja 

didefinisikan sebagai keadaan psikis yang  menyenangkan yang dirasakan oleh 

pekerja di  suatu lingkungan pekerjaan karena terpenuhinya semua kebutuhan secara 

memadai. Dengan kata lain kepuasan kerja merupakan respon afektif seseorang 

terhadap suatu pekerjaan. Kepuasan kerja ini bersifat individual, tingkat kepuasan 

antara individu yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Biasanya setiap individu 

akan merasa puas atas pekerjaannya  apabila pekerjaan yang ia lakukan telah sesuai 

dengan harapan dan tujuan ia bekerja. 

Kepuasan kerja adalah cermin dari perasaan seseorang terhadap 

pekerjaannya. Menurut Robbins (2008) kepuasan kerja adalah perasaan positif 

tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik-

karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki 

perasaan-perasaan positif tentang pekerjaan tersebut, sementara seseorang yang 

tidak puas memiliki perasaan-perasaan yang negatif tentang pekerjaan tersebut. 

Kepuasan kerja pada dasarnya mencerminkan sejauh mana seseorang 

menyukai pekerjaannya. Secara formal, kepuasan kerja adalah respon afektif atau 

emosional terhadap berbagai aspek pekerjaan seseorang. Definisi ini menyiratkan 
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kepuasan kerja bukanlah konsep kesatuan. Melainkan, seseorang dapat relatif puas 

dengan salah satu aspek dari pekerjaan nya dan dapat tidak puas dengan satu atau 

lebih aspek lainnya Kreitner & kinicki (2010). Kepuasan kerja ditentukan oleh 

beberapa faktor yakni kerja yang secara mental menantang, kondisi kerja yang 

mendukung, rekan kerja yang mendukung, serta kesesuaian kepribadian dengan 

pekerjaan. 

Sedangkan menurut Mathis & Jackson (2006), kepuasan kerja adalah 

keadaan emosional yang positif yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman 

kerja seseorang. Ketidakpuasan kerja muncul ketika harapan seseorang tidak 

terpenuhi. Job satisfaction pekerja akan tampak apabila seseorang tersebut merasa 

kebutuhannya telah terpenuhi dari hasil yang telah dikerjakannya. Hal ini ditandai 

dengan adanya semangat yang lebih tinggi terhadap pekerjaanya bila dibandingkan 

dengan pekerja yang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. 

Fred Luthans (2006) mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah hasil 

dari persepsi pegawai mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal 

yang dinilai penting. Luthans juga menambahkan bahwa terdapat tiga dimensi yang 

diterima secara umum mengenai kepuasan kerja. Pertama, kepuasan kerja 

merupakan respon emosional terhadap situasi kerja. Kedua, kepuasan kerja sering 

ditentukan menurut seberapa baik hasil yang dicapai memenuhi atau melampaui 

harapan. Ketiga, kepuasan kerja mewakili beberapa sikap yang berhubungan. 

Meskipun sekilas pendapat para ahli di atas mengenai kepuasan kerja berbeda-beda 

namun pada intinya adalah sama, yaitu kepuasan kerja mencerminkan sikap atau 

perasaan sesorang terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja menjadi ukuran seberapa 

besar karyawan menyenangi pekerjaannya dan merupakan sikap karyawan yang 

berkaitan dengan keadaan psikologisnya. 

Pengaruh Kepuasan..., Rendy Pamungkas, Ma.-IBS, 2013



11 
 

Wexley dan Yukl (1977) dalam Gama Dwi Syafrizal (2011) mengemukakan 

tiga teori  tentang kepuasan kerja, yaitu : 

1. Teori Ketidaksesuaian 

Seseorang akan merasakan kepuasan kerja apabila tidak ada perbedaan antara 

yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan, dalam hal ini batas 

minimal kebutuhan telah terpenuhi. Jika kebutuhannya telah terpenuhi di atas 

batas minimal maka seseorang akan merasa lebih puas. Sebaliknya bila batas 

minimal kebutuhannya tidak terpenuhi maka seseorang akan merasakan 

ketidakpuasan kerja. 

2. Teori Keadilan  

Seseorang akan merasa puas atau tidak puas tergantung apakah ia merasakan 

adanya keadilan (equity) atau tidak atas suatu situasi yang dialami dalam 

pekerjaan. Perasaan adil atau tidak adil diperoleh dengan cara 

membandingkan dirinya dengan orang lain yang dinilai sekelas, jabatan sama 

dan masa kerja sama. Jika perbandingan itu dianggap cukup adil maka ia 

merasa puas. 

3. Teori Dua Faktor 

Pada dasarnya kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja merupakan dua hal 

yang berbeda. Menurut teori ini kepuasan dan ketidakpuasan bukan 

merupakan titik yang berlawanan dengan satu titik netral pada pusatnya, 

seperti pandangan teori sikap kerja konvensional, tetapi dua titik yang 

berbeda. Salah satu faktor ketidakpuasan kerja tidak dapat mengubah 

menjadi kepuasan tetapi hanya mengurangi ketidakpuasan. 

 

Pada dasarnya kepuasan kerja dipengaruhi karena adanya beberapa faktor. 

Pertama faktor individu, dimana kepuasan kerja dipengaruhi usia, jenis kelamin, 
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pengalaman dan sebagainya. Kedua, faktor pekerjaan, dimana kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh otonomi pekerjaan, kreatifitas yang beragam, identitas tugas, 

keberartian tugas  (task significancy), pekerjaan tertentu yang bermakna dalam 

organisasi dan lain-lain. Dan ketiga, faktor organisasional, yakni kepuasan kerja 

dipengaruhi oleh skala usaha, kompleksitas organisasi, formalitas, sentralisasi, 

jumlah anggota kelompok, lamanya beroperasi, usia kelompok kerja dan 

kepemimpinan (Robbins, 2006).   

 

2.1.1.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja  

Adapun faktor lain dalam organisasi yang dapat mempengaruhi tingkat 

kepuasan kerja menurut Luthans (2006) dalam bukunya perilaku organisasi secara 

rinci sebagai dimensi terjadinya suatu kepuasan kerja, dan merupakan 

pengembangan dari ketiga dimensi sebelumnya, yaitu :  

1.  Pekerjaan itu sendiri  

Kepuasan pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama kepuasan, 

dimana pekerjaan tersebut memberikan tugas yang menarik, kesempatan 

untuk belajar, kesempatan untuk menerima tanggung jawab dan kemajuan 

untuk karyawan. Penelitian terbaru menemukan bahwa karakteristik 

pekerjaan dan kompleksitas pekerjaan menghubungkan antara 

kepribadian dan kepuasan kerja. Jika persyaratan kreatif pekerjaan 

terpenuhi, maka mereka cenderung menjadi puas. Selain itu, 

perkembangan karir (tidak perlu promosi) merupakan hal penting untuk 

karyawan muda dan tua.  
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2.  Gaji  

Gaji sebagai faktor multidimensi dalam kepuasan kerja merupakan 

sejumlah upah/uang yang diterima dan tingkat dimana hal ini bisa 

dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang 

lain dalam organisasi. Uang tidak hanya membantu orang memperoleh 

kebutuhan dasar, tetapi juga alat untuk memberikan kebutuhan kepuasan 

pada tingkat yang lebih tinggi. Karyawan melihat gaji sebagai refleksi 

dari bagaimana manajemen memandang kontribusi mereka terhadap 

perusahaan. Jika karyawan fleksibel dalam memilih jenis benefit yang 

mereka sukai dalam sebuah paket total (rencana benefit fleksibel), maka 

ada peningkatan signifikan dalam kepuasan benefit dan kepuasan kerja 

secara keseluruhan.  

3.  Kesempatan promosi  

Kesempatan promosi adalah kesempatan untuk maju dalam organisasi, 

sepertinya memiliki pengaruh yang berbeda pada kepuasan kerja. Hal ini 

dikarenakan promosi memiliki sejumlah bentuk yang berbeda dan 

memiliki penghargaan, seperti promosi atas dasar senioritas atau kinerja 

dan promosi kenaikan gaji. Lingkungan kerja yang positif dan 

kesempatan untuk berkembang secara intelektual dan memperluas 

keahlian dasar menjadi lebih penting daripada kesempatan promosi.  

4.  Pengawasan (Supervisi)  

Pengawasan merupakan kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan 

teknis dan dukungan perilaku. Ada 2 (dua) dimensi gaya pengawasan 

yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama adalah berpusat 

pada karyawan, diukur menurut tingkat dimana penyelia menggunakan 
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ketertarikan personal dan peduli pada karyawan, seperti memberikan 

nasehat dan bantuan kepada karyawan, komunikasi yang baik dan 

meneliti seberapa baik kerja karyawan. Yang kedua adalah iklim 

partisipasi atau pengaruh dalam pengambilan keputusan yang dapat 

mempengaruhi pekerjaan karyawan. Secara umum, kedua dimensi 

tersebut sangat berpengaruh pada kepuasan kerja karyawan.  

5.  Rekan kerja  

Pada umumnya, rekan kerja yang kooperatif merupakan sumber kepuasan 

kerja yang paling sederhana pada karyawan secara individu. Kelompok 

kerja, terutama tim yang ‘kuat’ bertindak sebagai sumber dukungan, 

kenyamanan, nasehat, dan bantuan pada anggota individu. Karena 

kelompok kerja memerlukan kesalingtergantungan antar anggota dalam 

menyelesaikan pekerjaan. Kondisi seperti itulah efektif membuat 

pekerjaan menjadi lebih menyenangkan, sehingga membawa efek positif 

yang tingggi pada kepuasan kerja.  

 

Kelima dimensi tersebut di atas, digunakan oleh para peneliti untuk 

mengukur kepuasan kerja, dan membawa pengaruh yang signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

cenderung memiliki kesehatan fisik yang  lebih baik, mempelajari tugas yang 

berhubungan dengan pekerjaan baru dengan lebih cepat, memiliki sedikit 

kecelakaan kerja, mengajukan sedikit keluhan dan menurunkan tingkat stres 

(Luthans, 2006) Selain itu, karyawan akan merasa senang dan bahagia dalam 

melakukan perkerjaannya dan tidak berusaha mengevaluasi alternatif pekerjaan lain. 

Sebaliknya karyawan yang tidak puas dalam pekerjaannya cenderung mempunyai 
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pikiran untuk keluar, mengevaluasi alternatif pekerjaan lain dan keinginan unuk 

keluar karena berharap menemukan pekerjaan yang lebih memuaskan (Mobley, 

1979) 

 Sedangkan menurut (Robbins, 2008) untuk dapat mengukur kepuasan 

kerja terdapat dua pendekatan yang paling luas digunakan, yaitu : Penilaian tunggal 

secara umum dan nilai penyajian akhir yang terdiri atas sejumlah aspek pekerjaan. 

Metode penilaian tunggal secara umum sekedar meminta individu untuk merespon 

satu pertanyaan. Pendekatan yang lain yaitu penyajian akhir aspek pekerjaan 

mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam suatu pekerjaan dan menanyakan 

perasaan karyawan tentang setiap elemen, faktor-faktor khusus yang akan 

dimasukan adalah : 

1. Sifat pekerjaan 

2. Pengawasan 

3. Gaji 

4. Peluang promosi 

5. Hubungan dengan rekan-rekan kerja 

 

Menurut Kreitner dan Kinicki (2003) ada lima faktor yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 

1. Pemenuhan Kebutuhan (Need Fulfillment) 

Kepuasan ditentukan oleh tingkatan karakteristik pekerjaan yang memberikan 

kesempatan pada individu untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Perbedaan (Discrepencies) 

Kepuasan merupakan suatu hasil pemenuhan harapan. Pemenuhan harapan 

mencerminkan perbedaan antara apa yang diharapkan dengan apa yang 
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diperoleh individu dari pekerjaanya. Bila harapan lebih besar dari apa yang 

diterima individu tersebut akan merasa tidak puas. Sebaliknya, individu akan 

puas bila menerima manfaat diatas harapan. 

3. Pencapaian Nilai (Value Attainment) 

Kepuasan merupakan hasil dari persepsi pekerjaan memberikan pemenuhan 

nilai kerja individual yang penting. 

4. Keadilan (Equity) 

Kepuasan kerja merupakan fungsi dari seberapa adil individu diperlukan di 

tempat kerja.  

 

Menurut Robbins (2008) karyawan mengekspresikan ketidakpuasannya 

dengan empat cara sebagai berikut : 

1. Keluar (Exit), keluar dari pekerjaanya dan mencari pekerjaan di tempat 

lain. 

2. Suara (Voice), membicarakan ketidakpuasannya kepada atasan dengan 

tujuan agar kondisi tersebut dapat berubah. 

3. Kesetiaan (loyalty), menunggu dengan optimis dan percaya bahwa 

organisasi dan manajemennya dapat melakukan sesuatu yang terbaik. 

4. Pengabdian (neglect), bekerja dengan seenaknya (misalnya terlambat 

datang, tidak masuk kerja, membuat kesalahan dengan sengaja). 

5. Komponen Genetik  

Kepuasan kerja merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Hal ini 

menunjukkan perbedaan bahwa perbedaan sifat individu mempunyai arti 

penting untuk menjelaskan kepuasan kerja disamping karakteristik 

lingkungan pekerjaan.  
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2.1.2. Komitmen Organisasi (Organizational Commitment) 

2.1.2.1. Pengertian Komitmen Organisasi 

Komitmen kepada organisasi merupakan bentuk efek positif yang timbul 

karena terpenuhinya ekspektasi atau kepuasan kerja seseorang atas pekerjaannya. 

Adanya komitmen yang dimiliki seseorang terhadap suatu organisasi akan membuat 

orang tersebut ingin terus menetap dan aktif di organisasi yang dijalaninya. Menurut 

Kreitner and Kinicki tahun 2010 komitmen organisasi mencerminkan sejauh mana 

seorang individu mampu mengidentifikasi sebuah organisasi. memiliki keterlibatan 

emosional dan berkomitmen untuk bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan 

organisasi, dan keinginan yang lebih besar untuk tetap bekerja dalam sebuah 

organisasi. 

Menurut (Robbins, 2008) komitmen organisasi adalah tingkat sampai 

mana seseorang karyawan memihak sebuah organisasi serta tujuan-tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Jadi, 

keterlibatan pekerjaan yang tinggi berarti memihak kepada pekerjaan tertentu 

seorang individu, sementara komitmen organisasional yang tinggi berarti memihak 

organisasi yang merekrut individu tersebut. Sedangkan menurut Mathis & Jackson 

(2006) komitmen organisasi adalah tingkat sampai dimana karyawan yakin dan 

menerima tujuan organisasional, serta berkeinginan untuk tinggal bersama 

organisasi tersebut. Berbagai studi penelitian menunjukan bahwa orang-orang yang 

realtif puas dengan pekerjaanya akan sedikit lebih berkomitmen terhadap organisasi. 

Pentingnya menumbuhkan komitmen seseorang terhadap organisasi yang 

sedang dijalaninya harus menjadi satu hal yang juga diperhatikan oleh setiap 

organisasi. Adanya komitmen ini akan sangat menguntungkan bagi kedua belah 

pihak, baik pegawai ataupun perusahaan. Dengan adanya komitmen pegawai 
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terhadap organisasi, maka pegawai tersebut akan kecil kemungkinannya memiliki 

keinginan untuk meninggalkan perusahaan dan perusahaan pun tidak akan 

kehilangan asset berharganya. Komitmen para pegawai tersebut tidak mungkin 

terbentuk dengan sendirinya. Ada beberapa hal yang harus dipahami dan dipenuhi 

oleh pihak organisasi sehingga komitmen itu akan terbentuk dengan sendirinya. 

 

2.1.2.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi  

Komitmen yang dimiliki seseorang kepada organisasi yang sedang 

dijalaninya merupakan bentuk apresiasi dari seorang pegawai atas terpenuhinya 

ekspektasi yang dimiliki oleh pegawai tersebut terhadap pekerjaannya. Untuk dapat 

memenuhi ekspektasi seseorang kepada organisasi ada beberapa komponen yang 

harus diperhatikan. Seperti pendapat yang dikemukakan Meyer and Allen (1997) 

dalam An Investigation of the Antecedents and consequences of Affective 

Commitment in a U.S. Hospitality Organization, three-component model of 

organizational commitment: 

1. Komitmen afektif (affective commitment) 

Komitmen afektif (affective commitment) adalah suatu pendekatan 

emosional dari individu dalam keterlibatan dengan organisasi, sehingga 

individu akan merasa dihubungkan dengan organisasi. Komponen afektif 

berkaitan dengan emosional, identifikasi dan keterlibatan pegawai di 

dalam suatu organisasi. Karyawan yang komitmen organisasinya 

berdasarkan komitmen afektif yang kuat akan meneruskan bekerja dengan 

perusahaan karena keinginan mereka sendiri, berdasarkan tingkat 

identifikasinya dengan perusahaan dan kesediannya untuk membantu 

organisasi dalam mencapai tujuan (Hackett et al., 1994). 

Pengaruh Kepuasan..., Rendy Pamungkas, Ma.-IBS, 2013



19 
 

2. Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) 

Komitmen berkelanjutan (continuance commitment) adalah hasrat yang 

dimiliki oleh individu untuk bertahan dalam organisasi, sehingga individu 

merasa membutuhkan untuk dihubungkan dengan organisasi. Komitmen 

ini didasarkan pada persepsi pegawai tentang kerugian yang akan 

dihadapinya jika ia meninggalkan organisasi. Karyawan dengan 

komitmen berkelangsungan yang kuat akan meneruskan keanggotaannya 

dengan organisasi, karena mereka membutuhkannya. Luthans (2006) 

mengemukakan komitmen berkelangsungan sebagai komitmen 

berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari 

organisasi. Hal ini mungkin dikarenakan kehilangan senioritas atas 

promosi atau benefit.  

3. Komitmen normatif (Normative commitment) 

Komitmen normatif (normative commitment) adalah suatu perasaan wajib 

dari individu untuk bertahan dalam organisasi. Normatif merupakan 

perasaan-perasaan pegawai tentang kewajiban yang harus ia berikan 

kepada organisasi, dan tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus 

dilakukan. Karyawan dengan komitmen normatif yang kuat akan tetap 

bergabung dalam organisasi karena mereka merasa sudah cukup untuk 

hidupnya. 

 

Terdapat tiga dimensi terpisah dari komitmen organisasi menurut 

Robbins, 2008), yaitu : 

1. Komitmen afektif 
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Perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. 

Sebagai contoh, seorang karyawan Petco mungkin memiliki komitmen 

afektif untuk perusahaannya karena keterlibatannya dengan hewan-

hewan. 

2. Komitmen berkelanjutan 

Nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila 

dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang 

karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia 

dibayar tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan 

menghancurkan keluarganya. 

3. Komitmen normatif 

Kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral 

atau etis. Sebagai contoh, seorang karyawan yang memelopori sebuah 

inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia 

merasa “meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit” bila ia pergi. 

 

Dengan diketahuinya komponen-komponen yang mempengaruhi 

komitmen seseorang terhadap organisasi, maka akan sangat membantu organisasi 

dalam mencapai ekspektasi yang diharapkan, baik oleh pegawai ataupun organisasi 

itu sendiri. Komponen inilah yang akan membentuk komitmen seseorang untuk 

bertahan disuatu organisasi, entah karena alasan keinginan ataupun kebutuhan yang 

dimilikinya. 
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2.1.3. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

2.1.3.1. Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Terdapat beberapa definisi OCB yang dikemukakan oleh para ahli, salah 

satunya oleh Robbins (2008) dalam  bukunya  Organizational  Behavior  yang 

mendefinisikan OCB sebagai perilaku pilihan yang tidak menjadi bagian dari 

kewajiban kerja  formal  seorang  karyawan,  namun  mendukung  berfungsinya  

organisasi  tersebut secara  efektif.  Pendapat  lain  mengenai  pengertian  OCB  

dikemukakan  oleh  (Krietner dan Kinicki, 2004) yaitu perilaku melebihi apa yang 

telah distandarkan perusahaan. Sedangkan,  menurut  menurut Organ dan Ryan 

(1994), organizational citizenship behavior adalah perilaku-perilaku yang dilakukan 

oleh anggota organisasi/karyawan yang: tidak secara tegas diberi penghargaan 

apabila mereka melakukannya dan juga tidak akan diberi hukuman apabila mereka 

tidak melakukannya, tidak merupakan bagian dari deskripsi pekerjaan yang dimiliki 

oleh karyawan, dan merupakan perilaku karyawan yang tidak membutuhkan latihan 

terlebih dahulu untuk melaksanakannya.   

Menurut (Greenberg & Baron, 2003) organizational citizenship behavior 

(OCB) adalah bentuk informal dari perilaku di mana karyawan melampaui apa yang 

diharapkan dari mereka secara formal untuk berkontribusi pada kesejahteraan 

organisasi dan orang-orang di dalamnya. Sedangkan Sloat (1999) berpendapat, good 

organizational citizens adalah karyawan yang melakukan tindakan yang mengarah 

pada terciptanya keefektifan fungsi-fungsi dalam organisasi dan tindakan tindakan 

tersebut secara eksplisit tidak diminta (secara sukarela), serta tidak secara formal 

diberi penghargaan (dengan insentif). Dengan kata lain, OCB merupakan perilaku 

yang selalu mengutamakan kepentingan orang lain, hal itu diekspresikan dalam 
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tindakan-tindakan yang mengarah pada hal-hal yang bukan untuk memenuhi 

kepentingan pribadi, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan orang lain.  

Lovell (1999) berpendapat bahwa OCB merupakan suatu perilaku yang 

memperluas dan melebihi dari perilaku apa saja yang telah disyaratkan oleh 

organisasi yang tertuang dalam suatu deskripsi pekerjaan yang formal (formal job 

description). Organisasi tergantung pada perilaku OCB dari karyawan untuk 

membantu koleganya yang sedang mempunyai masalah, menciptakan suatu iklim 

kerja yang positif, dengan sabar menghadapi gangguan tanpa mengeluh dan 

menjaga asset yang dimiliki organisasi (Lovell, 1999). Secara umum, ada tiga 

komponen utama OCB. Pertama, perilaku tersebut lebih dari ketentuan formal atau 

deskripsi pekerjaan yang telah ditentukan. Kedua, tindakan tersebut tidak 

memerlukan latihan (bersifat alami), dengan kata lain, orang melakukan tindakan 

tersebut dengan sukarela. Ketiga, tindakan tersebut tidak dihargai dengan imbalan 

formal oleh organisasi. 

 

2.1.3.2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) 

Menurut Greenberg & Baron (2003) dalam bukunya Behavior in 

Organizations mengatakan bahwa terdapat lima dimensi yaitu : 

1. Altruism 

Contoh dari dimensi diatas adalah : membantu rekan kerja, bertukar  tanggal 

liburan dengan orang lain, sukarelawan. 
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2. Conscientiousness 

Contoh dari dimensi diatas adalah : tidak pernah bolos bekerja, datang untuk 

bekerja lebih awal jika diperlukan, tidak menghabiskan waktu untuk urusan 

pribadi. 

3. Civic Virtue 

Contoh dari dimensi diatas adalah : menghadiri pertemuan secara sukarela, 

membaca memo, dan menjalankan informasi baru yang diterima. 

4. Sportsmanship 

Contoh dari dimensi diatas adalah : melaksanakan pekerjaan tanpa mengeluh, 

tidak mencari kesalahan orang lain. 

5. Courtesy 

Contoh dari dimensi diatas adalah : "turning the other cheek" untuk 

menghindari masalah, tidak " blowing up" ketika diprovokasi. 

 

Sedangkan Organ dan Ryan (1988), menjelaskan bahwa ada lima dimensi 

dari OCB, yaitu: 

1. Altruism (Helping, merupakan suatu hal yang terjadi ketika seorang karyawan 

memberikan pertolongan kepada karyawan lain untuk menyelesaikan tugas 

atau pekerjaannya dalam keadaan tertentu atau tidak seperti biasanya, 

misalnya ketika seorang karyawan habis sembuh dari sakitnya). 

2. Conscientiousnes, mengacu pada seorang karyawan dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan (dalam hal keperilakuan) dilakukan dengan cara 

melebihi atau di atas apa yang telah disyaratkan oleh organisasi/perusahaan. 

3. Sportmanship (sikap sportif), merupakan suatu sikap yang lebih menekankan 

pada aspek-aspek positif organisasi daripada aspek negatif. Memberikan rasa 
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toleransi terhadap gangguan-gangguan pada pekerjaan, yaitu ketika seorang 

karyawan memikul pekerjaan yang tidak mengenakkan tanpa harus 

mengemukakan keluhan atau komplain. 

4. Courtesy (kebaikan), merupakan perilaku-perilaku baik, misalnya perilaku 

membantu seseorang mencegah terjadinya suatu permasalahan atau membuat 

langkah-langkah untuk meredakan atau mengurangi berkembangnya suatu 

masalah. Kebaikan (courtesy) menunjuk pada tindakan pengajaran kepada 

orang lain sebelum dia melakukan tindakan atau membuat keputusan yang 

berkaitan dengan pekerjaannya. 

5. Civic Virtue, merupakan tindakan yang dilakukan untuk ikut serta 

mendukung fungsi-fungsi administrasi organisasi. Perilaku yang dapat 

dijelaskan sebagai partisipasi aktif karyawan dalam hubungan keorganisasian, 

misalnya menghadiri rapat, menjawab surat-surat dan selalu mengikuti isu-isu 

terbaru yang menyangkut organisasi.    

  

2.2. Hubungan Antar Variabel    

Organizational citizenship behavior (OCB) merupakan perilaku karyawan 

yang melebihi apa yang telah distandarkan oleh perusahaan. Karyawan yang 

merasakan kepuasan dalam bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin 

dan akan memberikan kemampuan terbaiknya kepada organisasi tempat ia bekerja 

dengan menyelesaikan tugas pekerjaannya sebaik mungkin serta rela memberikan 

kontribusi lebih dalam bentuk bekerja, dimana melebihi persyaratan yang telah 

ditetapkan dan penghargaan atas keberhasilan kerja yang dijanjikan. 

Karyawan yang memiliki komitmen organisasional yang tinggi akan  

melakukan tidak hanya tugas-tugas yang telah menjadi kewajibannya, tetapi dengan  
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sukarela akan mengerjakan hal-hal yang dapat digolongkan sebagai usaha-usaha 

ekstra  (extra  effort). Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan kerja 

dan komitmen kepada organisasi yang dimiliki oleh seorang pegawai merupakan 

salah satu faktor terciptanya organizational citizenship behavior (OCB). Jika 

karyawan dalam organisasi memiliki OCB, maka usaha untuk mengendalikan 

karyawan menurun, karena karyawan dapat mengendalikan perilakunya sendiri atau 

mampu memilih perilaku terbaik untuk kepentingan organisasinya.  

  

2.2.1. Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Kepuasan kerja menyangkut seberapa jauh karyawan merasakan 

kesesuaian antara seberapa besar penghargaan yang akan diterima dan pekerjaannya 

dengan ekspektasi karyawan mengenai besaran penghargaan yang seharusnya 

diterima. Kepuasan kerja berkaitan dengan seberapa puas seseorang dengan aspek-

aspek pekerjaannya. Individu yang merasa terpuaskan dengan pekerjaannya 

cenderung rela memberikan kontribusi lebih dalam pekerjaannya, dimana melebihi 

persyaratan yang telah ditetapkan dan penghargaan atas keberhasilan kerja yang 

dijanjikan. Sedangkan individu yang merasa kurang terpuaskan dengan 

pekerjaannya akan tidak maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya. Atau bisa 

dikatakan juga apabila seorang individu merasa puas dengan pekerjaannya akan 

lebih cenderung rela bekerja melebihi ketentuannya dalam organisasi. Sedangkan 

seorang individu yang merasa kurang terpuaskan dengan pekerjaannya akan 

memilih untuk tidak melakukan pekerjaan yang bukan kewajibannya. 

Kepuasan karyawan dalam bekerja telah sering diidentifikasikan sebagai 

suatu alasan penting yang menyebabkan munculnya organizational citizenship 

behavior (OCB). Banyak penelitian yang menemukan adanya pengaruh antara 
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kepuasan kerja terhadap organizational citizenship behavior (OCB). Agung dan 

Lussy (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kepuasan kerja memiliki 

pengaruh terhadap organizational citizenship behavior (OCB). Senada dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Arum, Lina dan Dyna (2010) mengatakan 

variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

variabel organizational citizenship behavior (OCB). Kepuasan kerja yang 

merupakan salah satu faktor muncul-nya OCB karyawan juga dibuktikan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Nida Qamar (2012) yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja memiliki hubungan positif yang signifikan moderat terhadap 

organizational citizenship behavior (OCB).  

 

2.2.2. Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Seseorang yang memiliki komitmen tinggi terhadap organisasinya, maka 

orang tersebut akan melakukan apapun untuk memajukan perusahaannya karena 

keyakinannya terhadap organisasinya (Luthans, 1995). Menurut Organ (1988) 

komitmen merupakan salah satu variabel yang telah banyak diketahui memiliki 

kaitan yang erat dengan organizational citizenship behavior (OCB). Dari pendapat-

pendapat tersebut dapat dilihat bahwa sebenarnya komitmen organisasional 

memiliki pengaruh terhadap organizational citizenship behavior (OCB). 

Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh 

Schappe (1998) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh 

signifikan terhadap organizational citizenship behavior (OCB). Sejalan dengan 

penelitian Schappe, Debora dan Ali Nina (2004) mengatakan bahwa variabel 

komitmen organisasi memiliki pengaruh seignifikan terhadap organizational 

citizenship behavior (OCB). Nida Qamar (2012) dalam penelitiannya juga 
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menyatakan bahwa komitmen organisasional memiliki hubungan yang kuat dengan 

organizational citizenship behavior (OCB).  

 

2.2.3. Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

Menurut Vanderberg dan Lance (1992) dalam Rita Andini (2006) yang 

melakukan pengujian hubungan kausal antara kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional menemukan bukti empiris yang mendukung bahwa antecendent 

kepuasan kerja adalah komitmen organisasional. Temuan ini didukung oleh analisis 

structural parameter estimates yang menunjukkan hubungan kepuasan kerja dan 

komitmen organisasional serta bonus equity yang signifikan kuat. Pada model lain 

yang dikemukakan oleh Bateman & Straser (1984) pada Lum et al., (1998) 

menyatakan bahwa secara menyeluruh kepuasan kerja bukanlah merupakan suatu 

sebab melainkan akibat. semakin kuat komitmen organisasional akan semakin tinggi 

kepuasan kerja, karena komitmen organisasional dapat mengawali proses 

rasionalisasi terhadap sikap yang konsisten dengan perilaku. 

Lebih lanjut Nida Qamar (2012) menyatakan bawha kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi sama-sama memiliki hubungan yang signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior (OCB). Penelitian lainnya yang dilakukan oleh 

Arum, Lina dan Dyna (2010) menyatakan bahwa hasil dari penelitiannya adalah 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap organizational 

citizenship behavior (OCB). 
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2.3. Penelitian-penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan organizational 

citizenship behavior (OCB) dilakukan para peneliti lain dengan beberapa variabel 

penelitian yang berbeda-beda. Hasil penelitian tersebut juga ada yang mendukung 

literarur dan sebaliknya. Banyak penelitian yang menguji secara empiris mengenai 

pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior (OCB).  

Nida Qamar (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui variabel 

kepuasan kerja, komitmen organisasi dan organizational citizenship behavior 

(OCB). Penelitian tersebut menyatakan bahwa terdapat hubungan positif yang 

signifikan moderat antara kepuasan kerja terhadap OCB, sedangkan, komitmen 

organisasional memiliki hubungan signifikan yang kuat dengan OCB. Dalam 

penelitiannya Jehad, Farzana and Mohmad (2011) menemukan bahwa kepuasan 

kerja memiliki pengaruh terhadap organizational citizenship behavior (OCB).  

Selanjutnya Moslem dan Abbas (2011) mengadakan penelitian tentang 

Job satisfaction, job burnout, organizational commitment and organizational 

citizenship behavior. Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel : Kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap organizational 

citizenship behavior. Job burnout memiliki efek negatif terhadap OCB dan 

kepuasan kerja memiliki efek negatif terhadap job burnout. Banyak faktor-faktor 

yang mempengaruhi organizational citizenship behavior. Salah satunya adalah 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Agung dan Lussy (2012) melakukan 

penelitian dan hasilnya adalah terdapat pengaruh signifikan iklim organisasi 

terhadap OCB dan kepuasan kerja & iklim organisasi berpengaruh terhadap OCB.  
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Sedangkan Ribke, Jennie dan Endo (2013) dalam penelitiannya tentang 

kepuasan kerja, OCB dan komitmen organisasi. Hasil dari penelitiannya 

menyatakan kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap OCB, kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi dan komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap OCB. Debora dan Ali Nina (2004) mengadakan 

peneilitian antara kepribadian, komitmen organisasi dan organizational citizenship 

behavior. Penelitiannya menyatakan komitmen organisasi memiliki pengaruh 

terhadap OCB dan Kepribadian dan komitmen organisasi memiliki pengaruh 

terhadap OCB. Yang terakhir adalah Anja Raksa Pradhiptya (2013) dalam penelitiannya 

tentang kepuasan kerja, organizational citizenship behavior dan komitmen organisasi 

mengatakan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap OCB, 

kepuasan kerja memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi dan 

komitmen organisasi memiliki pengaruh positif terhadap OCB. 

Tabel 2.1 

Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu tentang organizational citizenship behavior 

 

No. Judul Variabel Hasil 

Perbedaan 

Penelitian 

1. Job Satisfaction and 

Organizational 

Commitment as 

Antecendent  

of Organizational 

Citizenship Behavior 

Job 

satisfaction, 

organizational 

commitmen 

and 

organizational 

kepuasan kerja 

memiliki 

hubungan positif yang 

signifikan moderat 

terhadap OCB, 

sedangkan, komitmen 

Melihat 

hubungan antar 

variabel  
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(OCB) 

(Nida Qamar, 2012) 

citizenship 

behavior 

organisasional 

memiliki hubungan 

signifikan yang kuat 

dengan OCB. 

2. Job Satisfaction and 

Organisational  

Citizenship Behaviour: 

an Empirical Study at  

Higher Learning 

Institutions 

(Jehad, Farzana and 

Mohmad, 2011) 

Job 

satisfaction, 

Organisational 

citizenship 

behaviour 

Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

terhadap 

organizational 

citizenship behavior 

Tidak 

menggunakan 

variabel 

Komitmen 

Organisasi 

3. The relationship between 

job satisfaction, job 

burnout and  

organizational 

commitment with the 

organizational 

citizenship behavior  

among members of 

faculty in the Islamic 

Azad University –first 

district  

branches, in order to 

Job 

satisfaction, 

job burnout, 

organizational 

commitment 

and 

organizational 

citizenship 

behavior 

Kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

organizational 

citizenship behavior. 

Job burnout memiliki 

efek negatif terhadap 

ocb dan kepuasan 

kerja memiliki efek 

negatif terhadap job 

burnout 

Tidak ada 

variabel job 

burnout 
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provide the appropriate 

model 

(Moslem dan Abbas, 

2011) 

4. Pengaruh Kepuasan 

Kerja dan Iklim 

Organisasi terhadap 

Organizational 

Citizenship Behavior 

(OCB)  

Karyawan Pada PT. 

TRUBUS SWADAYA 

(Agung dan Lussy, 2012) 

Kepuasan 

kerja, iklim 

organisasi dan 

OCB 

Terdapat pengaruh 

signifikan iklim 

organisasi terhadap 

OCB dan kepuasan 

kerja & iklim 

organisasi 

berpengaruh terhadap 

OCB. 

Tidak ada 

variabel iklim 

organisasi 

5. Pengaruh Kepuasan 

Kerja Terhadap 

Organizational 

Citizenship Behavior 

(OCB) Melalui 

Komitmen  

Organisasional 

Karyawan Cleaning 

Service di ISS  

SURABAYA 

(Ribke, Jennie dan Endo, 

Kepuasan 

kerja, OCB 

dan komitmen 

organisasi 

Kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap OCB, 

kepuasan kerja 

berpengaruh positif 

terhadap komitmen 

organisasi, komitmen 

organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap OCB 

Variabel 

komitmen 

organisasi 

sebagai 

intervening 
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2013) 

6. Pengaruh Kepribadian 

dan Komitmen 

Organisasi  

Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

(Debora dan Ali Nina, 

2004) 

Kepribadian, 

komitmen 

organisasi dan 

OCB 

Komitmenn organisasi 

memiliki pengaruh 

terhadap OCB. 

Kepribadian dan 

komitmen organisasi 

memiliki pengaruh 

terhadap OCB 

Tidak ada 

variabel 

kepribadian 

7. Pengaruh Kepuasan Kerja 

Terhadap  Organizational 

Citizenship Behaviour 

(OCB) Dengan Mediasi 

Komitmen Organisasional 

(Anja Raksa Pradhiptya, 

2013) 

Kepuasan 

kerja, OCB 

dan komitmen 

organisasi 

Kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

positif terhadap OCB, 

kepuasan kerja 

memiliki pengaruh 

positif terhadap 

komitmen organisasi, 

komitmen organisasi 

memiliki pengaruh 

positif terhadap OCB 

Variabel 

komitmen 

organisasi 

sebagai 

intervening 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

2.4. Rerangka Pemikiran 

Sumber daya manusia yang dianggap penting dalam suatu organisasi, 

karena keefektifan dan keberhasilan suatu organisasi sangat tergantung pada kualitas 

dan kinerja sumber daya manusia yang ada pada organisasi tersebut. Kinerja sumber 
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daya manusia (karyawan) yang tinggi akan mendorong munculnya organizational 

citizenship behavior. Sedangkan karyawan yang memiliki komitmen organisasi 

yang tinggi akan melakukan tidak hanya tugas-tugas yang telah menjadi 

kewajibannya, tetapi dengan  sukarela akan mengerjakan hal-hal yang dapat 

digolongkan sebagai usaha-usaha ekstra. 

Penelitian ini meniliti pengaruh variabel independen 1 (X1) yaitu 

kepuasan kerja terhadap variabel dependen (Y) yaitu organizational citizenship 

behavior. Pengertian variabel independen 1 kepuasan kerja (X1) adalah Perasaan 

positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi 

karakteristik-karakteristiknya.  

Komponen-komponen dalam variabel kepuasan kerja adalah : 

1. Sifat pekerjaan 

2. Pengawasan 

3. Gaji 

4. Peluang promosi 

5. Hubungan dengan rekan-rekan kerja 

Penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel independen 2 komitmen 

organisasi (X2) terhadap variabel dependen (Y) yaitu organizational citizenship 

behavior. Sedangkan untuk pengertian variabel independen 2 komitmen organisasi 

(X2) adalah tingkat sampai mana seseorang karyawan memihak sebuah organisasi 

serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut.  
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Komponen-komponen dalam variabel komitmen organisasi adalah : 

1. Komitmen afektif 

2. Komitmen berkelanjutan 

3. Komitmen normatif 

Sedangkan untuk pengertian dari variabel dependen organizational 

citizenship behavior (Y) adalah bentuk informal dari perilaku di mana karyawan 

melampaui apa yang diharapkan dari mereka secara formal untuk berkontribusi pada 

kesejahteraan organisasi dan orang-orang di dalamnya. Komponen-komponen dalam 

variabel organizational citizenship behavior adalah : 

1. Altruism 

2. Conscientiousness 

3. Civic Virtue 

4. Sportsmanship 

5. Courtesy 

Selain itu dalam penelitian ini juga meneliti pengaruh variabel independen 

1 kepuasan kerja (X1) dan independen 2 komitmen organisasi (X2) terhadap variabel 

dependen organizational citizenship behavior (Y).  
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Gambar berikut menunjukkan rerangka berpikir pada penelitian ini : 

Gambar 2.1. 

Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

           (Sumber: Olahan Penulis) 

2.5. Hipotesa 

  Dari uraian diatas hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ho1 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

organizational citizenship behavior  

Ha1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap 

organizational citizenship behavior  

Ho2 :  Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior  

Variabel (X1) 

Kepuasan Kerja 

 

Variabel (X2) 

Komitmen 

Organisasi 

 

Variabel (Y) 

Organizational 

Citizenship 

Behavior 
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Ha2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior  

Ho3 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap organizational citizenship behavior  

Ha3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kepuasan kerja dan komitmen 

organisasi terhadap organizational citizenship behavior  
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`BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek Penelitian  

Lokasi yang dijadikan tempat melakukan penelitian adalah PT. Asuransi 

Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta Jl. Faletehan I No. 17 – 19 Kebayoran Baru – 

Jakarta Selatan, dengan objek bahasan yang ingin diteliti yaitu kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior (OCB) pada 

perusahaan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta. Penelitian ini dilakukan 

pada bulan April - Mei 2013. Dalam mengumpulkan data primer, peneliti 

menyebarkan instrument berupa kuesioner kepada karyawan. Desain penelitian yang 

digunakan adalah penelitian Cross Sectional, yaitu desain penelitian yang berupa 

pengumpulan data dari sampel tertentu yang hanya dilakukan satu kali (Malhotra, 

2007), atau tepatnya Single Cross Sectional, dimana kegiatan pengumpulan data 

dilakukan dari satu responden untuk satu waktu saja.  

 

3.2. Data & Sumber Data 

3.2.1. Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang relevan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data dari dua 

sumber yaitu :  
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1. Data Primer 

Metode pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan data primer dengan menggunakan metode 

penyebaran kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilaksanakan 

dengan cara menggunakan kuesioner untuk mendapatkan informasi dari 

responden. Kuesioner yang diberikan kepada responden berupa kuesioner 

kepuasan kerja yang terdiri dari 10 pertanyaan, kuesioner komitmen 

organisasi yang terdiri dari 6 pertanyaan, dan kuesioner organizational 

citizenship behavior yang terdiri dari 10 pertanyaan. Objek penelitian ini 

adalah seluruh karyawan PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta 

yang berjumlah 137 orang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder peneliti dapatkan dari data internal Divisi Sumber Daya 

Manusia PT. Asuransi Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta. Selain itu juga 

peneliti menggunakan data sekunder dari jurnal-jurnal pendukung, 

penelitian terdahulu baik dari media cetak berupa buku maupun media 

elektronik seperti internet.  

 

3.3. Populasi  

Populasi merupakan kumpulan individu atau obyek penelitian yang 

memiliki kualitas-kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Berdasarkan kualitas 

dan ciri tersebut, populasi dapat dipahami sebagai sekelompok individu atau obyek 

pengamatan yang minimal memiliki satu persamaan karakteristik Cooper & Emory 

(1995). Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah karyawan tetap PT. 
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Asuransi Tri Pakarta kantor pusat Jakarta Jumlah populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 137 orang per Desember 2012 dengan rincian karyawan tetap sebanyak 96 

orang dan 41 orang karyawan kontrak. 

Populasi yang dijadikan objek penelitian adalah karyawan tetap PT. 

Asuransi Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta yang berjumlah 137 orang. Seluruh 

karyawan dari populasi dijadikan sebagai sampel, karena bukan hanya karyawan 

tetap saja yang mampu melakukan OCB karyawan kontrak pun tidak menutup 

kemungkinan melakukan OCB. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui besarnya tingkat kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior dari perusahaan tersebut. 

 

3.4. Operasionalisasi Variabel 

Rincian mengenai definisi, indikator, alat ukur, dan ukuran variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan pada Tabel 3.1. 

berikut ini : 

Tabel 3.1. 

Tabel Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Indikator Alat Ukur Ukuran 

Kepuasan 

Kerja 

Perasaan 

positif tentang 

pekerjaan 

seseorang 

1. Sifat 

Pekerjaan 

1) Pekerjaan karyawan sangat 

menarik 

2) Karyawan merasa senang 

dengan kesempatan untuk 

Likert 

Skala 1-5 
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yang 

merupakan 

hasil dari 

evaluasi 

karakteristik-

karakteristikn

ya. 

(Robbins, 

2008) 

belajar hal baru dalam 

pekerjaan 

2. Pengawasan 

(Supervisor) 

1) Karyawan senantiasa 

diawasi dalam melakukan 

pekerjaan 

2) Penyelia (Supervisi) 

mengadakan briefing 

setiap pagi hari 

3. Gaji 1) Gaji yang sesuai dengan 

tanggung jawab 

2) Perusahaan memberikan 

tunjangan 

4. Peluang 

Promosi 

1) Terdapat promosi kenaikan 

gaji bagi karyawan 

berprestasi 

2) Terdapat promosi jabatan 

bagi karyawan berprestasi 

5. Hubungan 

Dengan 

Rekan-rekan 

Kerja 

(Robbins, 

2008) 

1) Memiliki tim kerja yang 

baik 

2) Teman kerja sangat 

kooperatif 

Robbins (2008) & Fred 

Luthans (2006) 
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Komitmen 

Organisasi 

Tingkat 

sampai mana 

seseorang 

karyawan 

memihak 

sebuah 

organisasi 

serta tujuan-

tujuan dan 

keinginannya 

untuk 

mempertahank

an 

keanggotaan 

dalam 

organisasi 

tersebut 

(Robbins, 

2008) 

1. Komitmen 

Afektif 

 

 

 

 

1) Setiap karyawan 

memiliki rasa empati 

terhadap permasalahan 

perusahaan 

2) Teradapat kesempatan 

berkarir diperusahaan  

Likert 

Skala 1-5 

2. Komitmen 

Berkelanjuta

n 

1) Karyawan senior 

memperoleh kesempatan 

berkarir 

2) Kehilangan kesempatan 

promosi apabila 

meninggalkan perusahaan 

3. Komitmen 

Normatif 

(Robbins, 

2008) 

1) Menjadi karyawan loyal 

merupakan tindakan 

bijaksana 

2) Berpindah dari organisasi 

satu ke organisasi lain 

tidak etis & sulit 

mengembangkan karir 

 

Robbins (2008) ; Fred 

Luthans (2006) 
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organizat

ional 

citizenshi

p 

behavior 

bentuk 

informal dari 

perilaku di 

mana 

karyawan 

melampaui 

apa yang 

diharapkan 

dari mereka 

secara formal 

untuk 

berkontribusi 

pada 

kesejahteraan 

organisasi 

dan orang-

orang di 

dalamnya 

(Greenberg 

& Baron, 

2003) 

1. Altruism 1) Saya membantu 

pekerjaan rekan-rekan 

yang absen kerja  

2) Saya membantu rekan-

rekan yang memiliki 

kesulitan kerja 

Likert 

Skala 1-5 

2. Conscientio

usness 

 

1) Saya hadir lebih awal 

ditempat kerja  

2) Saya bersedia bekerja untuk 

melampaui target 

perusahaan 
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  3. Civic 

Virtue 

 

1) Bersedia terlibat dalam 

kepanitian acara 

perusahaan 

2) Bersedia 

mempromosikan 

perusahaan 

 

  4. Sportsmans

hip 

1) Tidak mengeluh dalam 

pekerjaan 

2) Tidak masalah menerima 

kritik atau complain 

 

  5. Courtesy 

(Greenberg & 

Baron, 2003)  

1) Memberi saran tanpa 

diminta 

2) Perduli terhadap kondisi 

perusahaan 

 

(Sumber: Olahan penulis) 

3.5.  Teknik Pengujian Hipotesis  

Tahap berikutnya adalah tabulasi data dan pengujian data tersebut. 

Pengujian atas data tersebut dilakukan dengan menggunakan beberapa uji.  

 

3.5.1  Uji Validitas Data  

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrumen dalam 

mengukur apa yang ingin diukur, (Priyanto, 2009:16). Pengujian validitas dilakukan 
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dengan cara mengkorelasikan antara skor item dengan skor total item, (Priyanto, 

2009:16). Metode pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan metode 

korelasi Spearman. Dari perhitungan hasil korelasi akan didapat suatu koefisien 

korelasi yang digunakan untuk mengukur tingkat validitas suatu item dan untuk 

menentukan apakah suatu item layak digunakan atau tidak. 

Dalam penetuan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan dapat 

menggunakan dua ketentuan, yaitu : Pertama, menggunakan batas koefisien korelasi 

minimal 0.25, artinya suatu item dianggap valid jika memiliki nilai koefisien 

korelasi lebih besar dari 0,25, (Priyanto, 2009:17), Kedua, apabila nilai probabilitas 

korelasi [sig. (2-tailed)] ≤ taraf signifikan (α) sebesar 0,05, maka suatu item dapat 

dikatakan valid. (Juliandi, 2007:5) 

 

3.5.2.  Uji Reliabilitas Data  

Reliabilitas adalah suatu ukuran yang menunjukan sejauh mana hasil 

pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama dan dengan alat ukur yang sama. (Dewantara & Wardani, 

2009:40). Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, maka suatu data dapat 

dikatakan reliabel bila nilai reliabilitas lebih dari 0,6. (Priyanto, 2009:26). 

 

3.6.  Analisis Regresi Berganda  

Analisis regresi berganda adalah hubungan secara linear anatara dua atau 

lebih variabel independen (X1,X2,…Xn) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini 
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bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan 

variabel dependen, apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif 

atau negative, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai 

variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Model untuk regresi 

linier berganda adalah :  

   Y = a + b1 X1 + b2 X2 + e 

Keterangan:  

Y = Organizational Citizenship Behavior 

a = Konstan intensif  

b = Koefisien regresi  

X1 = Kepuasan kerja  

X2 = Komitmen organisasi  

e = Error  

 

 3.7.  Koefisien Determinasi (adjusted R square)  

Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk 

mengetahui presentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1,X2,X3,…Xn) 

secara serentak terhadap variabel dependen (Y). koefisien ini menunjukan seberapa 

besar presentase variabel-variabel independen yang digunakan dalam model mampu 

menjelaskan variabel-variabel dependen R
2 

sama dengan 0, Maka tidak ada 

sedikitpun presentase sumbangan pengaruh yang dberikan variabel independen 
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terhadap dependen, atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model 

tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya apabila R
2 

sama 

dengan 1 maka presentase sumbangan pengaruh yang diberikan variabel independen 

terhadap variabel dependen adalah sempurna, atau variasi variabel independen yang 

digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. 

  

3.8.  Uji Asumsi Klasik  

3.8.1.  Uji Normalitas  

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 

variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Untuk menguji apakah  distribusi data normal ataukah tidak, 

maka dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang 

menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. (Ghozali, 

2001).  

 

3.8.2.  Uji Multikolinieritas  

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang 

baik seharusya tidak terjadi korelasi  diantara variabel bebas. (Ghozali, 2001). 
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Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan menganalisis matriks 

korelasi variable-variabel bebas, dapat juga dengan melihat nilai tolerance serta 

nilai variance Inflation factor (VIF). Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai 

VIF tinggi (Karena VIF – 1/tolerance) dan menunjukkan adanya kolonieritas yang 

tinggi. Nilai cut off yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0.10 atau sama 

dengan nilai VIF ditas 10.  

 

3.8.3. Uji Heteroskedastisitas  

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 

yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain 

tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedstisitas. 

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tudak terjadi 

heteroskedastisitas. (Ghozali, 2001).  

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat 

ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED 

dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual 

(Yprediksi-Ysesungguhnya) yang telah distudentized, dengan dasar analisis bahwa 

jika ada pola tertentu,seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang 

teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah 

terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar 

diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjedi heteroskedastisitas 

(Ghozali, 2001).  
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3.9.  Uji Hipotesis  

Metode pengolahan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences), yaitu metode pengolahan data melalui 

proses komputer yang mampu menghasilkan perhitungan statistik yang cepat dan akurat. 

 

3.9.1.  Uji F 

Uji-F untuk menguji apakah variabel independen secara serentak 

berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai  F hitung lebih besar dari pada 

nilai F tabel  maka Ho ditolak. Selain itu juga dapat diihat dari  signifikansi level 

yang dihitung lebih rendah dari pada signifikansi level yang ditetapkan (0,05), maka 

Ha ditolak.  

 

3.9.2.  Uji t 

Untuk melihat seberapa jauh pengaruh variabel independen (kepuasan 

kerja dan komitmen organisasi) secara individu terhadap variabel terikat 

(organizational citizenship behavior), apakah masing-masing koefisien regresi 

signifikan atau tidak, jika t hitung (uji-t) lebih besar dari pada nilai tabel, maka 

koefisien regresi adalah signifikan.  
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1. Sejarah PT. Asuransi Tri Pakarta 

PT Asuransi Tri Pakarta sebagaimana halnya dengan perusahaan 

asuransi pada umumnya, mempunyai fungsi melindungi kepentingan pihak yang 

mempertanggungkan, bilamana mereka mendapat kecelakaan atau musibah. PT 

Asuransi Tri Pakarta (selanjutnya disebut “TRIPA”) didirikan di Bogor dengan 

Akte Notaris M.S.Tadjoedin No. 183 tanggal 21 Agustus 1978, dengan modal 

statutair sebesar Rp. 500.000.000,- disetor penuh. Akte tersebut telah mendapat 

pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan surat No. 

Y.A.5/345/3/tanggal 2 Nopember 1978 dan kemudian diumumkan dalam Berita 

Negara Republik Indonesia No. 698, tanggal 5 Desember 1978, Tambahan No. 97. 

Dengan komposisi kepemilikan saham pada saat itu adalah: 

1. Tuan Pandji Soeroso 94% 

2. PT. Tri Handayani Utama 6%  

Anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, 

terakhir Anggaran Dasar tersebut diubah dengan Akte No. 21, tanggal 12 Maret 

1992 yang dibuat dihadapan Ny. M.L. Indriani Soepojo, SH. Notaris di Jakarta dan 

disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No. 

C2-6309 HT.01.04.Th 92, tanggal 5 Agustus 1992, didaftarkan di Kantor 
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Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Januari 1995 dibawah No. 

145/A/Not/NKM/1995/PNJAK.SE. Seiring dengan beberapa kali perubahan pada 

Anggaran Dasar, perkembangan Modal Dasar juga telah mengalami peningkatan 

menjadi Rp. 7.500.000.000,-. Modal setor perusahaan keseluruhan telah 

ditempatkan/disetor penuh dengan komposisi kepemilikan saham pada saat ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dana Pensiun BNI 66% 

2. P.T. Asuransi Wahana Tata 25%  

3. P.T. Tri Handayani Utama 9% 

Jumlah modal tersebut telah dipersiapkan untuk ditingkatkan kembali 

sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Kantor Pusat PT. Perusahaan Asuransi 

Tri Pakarta yang sebelumnya berkedudukan di Jl. H. Juanda No.42, Bogor, 

kemudian berdasarkan Keputusan Departemen Keuangan Republik Indonesia 

Direktorat Jendral Moneter Dalam Negeri No. KEP-577/MD/1987 tanggal 15 

September 1987, kantor pusat dipindahkan ke Jl. Palatehan I/18 Kebayoran Baru, 

Jakarta Selatan. Dalam perkembangannya TRIPA pada saat ini telah menjadi salah 

satu perusahaan asuransi nasional yang cukup besar dengan pendapatan premi lebih 

dari Rp. 350 milyar per tahun dan total asset lebih dari Rp. 300 milyar dan masuk 

dalam 10 besar asuransi umum di Indonesia. Di samping usahanya di bidang 

asuransi sesuai dengan misinya, PT. Asuransi Tri Pakarta pun turut berperan 

dalam Pembangunan Nasional, terutama dalam menghimpun dana masyarakat, dan 

selanjutnya digunakan untuk berbagai proyek pembangunan, yang hasilnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat banyak. 
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Dalam pengalaman pelayanan klaim, PT Asuransi Tri Pakarta telah 

teruji kemampuannya dalam menyelesaikan berbagai klaim baik dalam jumlah kecil 

maupun besar, termasuk diantaranya klaim huru-hara bulan Mei 1998 tanpa 

dipublikasikan. Dengan demikian didalam perkembangan usahanya perusahaan 

telah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Tertanggung 

pada setiap pertanggungan risikonya, sehingga kepercayaan masyarakat tertanggung 

semakin meningkat. Dari catatan yang ada, seluruh penyelesaian ganti rugi atas 

klaim yang terjadi dilaksanakan secara efisien dan tepat waktu, sesuai komitmen 

kami dalam upaya memberikan standar pelayanan yang terbaik bagi masyarakat 

tertanggung. Hal tersebut dapat terlaksana berkat kerjasama yang baik dari para 

tertanggung, Loss Adjuster serta para Reasuradur (baik lokal maupun internasional) 

dengan reputasi yang dapat diandalkan. 

Kegiatan perusahaan dari tahun ke tahun menunjukkan perbaikan dan 

kemajuan hasil usaha, bahkan telah berhasil memantapkan diri menjadi perusahaan 

asuransi yang sehat dan terpercaya, sehingga keberadaannya semakin kokoh di 

tengah-tengah masyarakat tertanggung Indonesia. Faktor-faktor yang mendukung 

tercapainya kemajuan hasil usaha tersebut, antara lain adalah meningkatnya nilai 

asset, hasil underwriting, hasil investasi serta laba perusahaan. Dalam rangka 

meningkatkan jaminan perlindungan, dan untuk menunjang kapasitas penutupan 

asuransi yang lebih besar, PT. Asuransi Tri Pakarta dari tahun ke tahun terus 

mengalami peningkatan. Ini memperlihatkan kemampuan PT. Asuransi Tri 

Pakarta dalam mengelola usaha sudah tidak diragukan lagi. 

Untuk memberi keyakinan dan rasa aman kepada para tertanggung, dalam 

menjalankan usaha PT.Asuransi Tri Pakarta selalu mematuhi ketentuan 
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pemerintah yang berlaku. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat solvabilitas perusahaan 

(metode Risk Based Capital) berada diatas angka yang ditetapkan oleh Departemen 

Keuangan Republik Indonesia. Begitu pula halnya dengan sumber daya manusia, 

jumlah tenaga ahli yang ada telah memenuhi ketentuan Pemerintah, baik yang 

diakui secara nasional   maupun  internasional.  Dalam hal  administrasi, PT 

Asuransi Tri Pakarta terus mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. 

Hingga saat ini PT. Asuransi Tri Pakarta terus berupaya untuk dapat memberikan 

pelayanan yang lebih baik kepada para nasabah. Untuk lebih mendekatkan diri dan 

lebih bersahabat dengan para nasabah serta memberikan informasi atas beberapa 

produk-produk jasa asuransi yang dapat diberikan, maka PT.Asuransi Tri Pakarta 

menerbitkan buku ini. 

 

4.1.2. Fungsi dan Tujuan PT. Asuransi Tri Pakarta 

PT Asuransi Tri Pakarta sebagaimana halnya dengan perusahaan 

asuransi pada umumnya, mempunyai fungsi melindungi kepentingan pihak yang 

mempertanggungkan, bilamana mereka mendapat kecelakaan atau musibah. Secara 

garis besar ada dua fungsi utama asuransi yaitu sebagai transfer resiko dan sebagai 

kumpulan dana. Transfer resiko maksudnya adalah dengan membayar sejumlah 

kecil uang (premi) yang relatif kecil seseorang atau suatu perusahaan dapat 

memindahkan ketidakpastian hidup dan harta benda mereka (resiko) kepada pihak 

atau orang lain atau ke perusahaan asuransi. Sebagai kumpulan maksudnya adalah 

bahwa dana yang dibayarkan oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang 
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menginginkan asuransi kemudian dikumpulkan oleh perusahaan asuransi sebagai 

dana untuk membayar resiko yang mungkin terjadi. 

Sedangkan tujuan yang dimiliki PT. Asuransi Tri Pakarta sama dengan 

perusahaan asuranasi umum lainnya, terdapat beberapa tujuan yaitu : 

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko kerugian yang 

diderita satu pihak. 

2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus 

mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan 

perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu dan biaya. 

3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya 

yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/membayar 

sendiri kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak 

pasti. 

4. Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank 

memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan 

oleh peminjam uang. 

5. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak 

asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar -> 

khusus untuk asuransi jiwa. 

6. Menutup Loss of Earning Power seseorang atau badan usaha pada 

saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja). 
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4.1.3. Struktur Organisasi 

Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi 

 

(Sumber : Divisi SDM PT. Tripa) 

 

4.1.4. Visi dan Misi PT. Asuransi Tri Pakarta 

Visi : Menjadi perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya yang 

unggul dalam kinerja, sumber daya dan pelayanan. 
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Misi :  

1. Menyediakan produk dan layanan asuransi umum yang berkualitas tinggi. 

2. Membangun jaringan pemasaran dan hubungan kerjasama yang saling 

menguntungkan dengan para pihak yang terkait dengan jasa asuransi 

3. Meningkatkan nilai-nilai perusahaan dengan membentuk sumber daya manusia 

yang memiliki integritas dan komitmen tinggi. 

4. Membangun prasarana dan sarana pendukung kegiatan operasional perusahaan 

untuk mencapai kinerja yang optimal. 

Moto : Memberikan yang terbaik. 

 

4.2. Analisa Deskriptif 

4.2.1. Deskripsi Responden Penelitian 

Data deskriptif ini menguraikan berbagai kondisi responden yang 

ditampilkan secara statistik dan memberikan informasi secara sederhana keadaan 

responden yang dijadikan obyek penelitian. Data ini digunakan untuk mengetahui 

distribusi jenis kelamin dan usia. Jumlah responden yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 137 orang, sedangkan kuesioner yang disebar oleh peneliti 

sebanyak 140. Total pengembalian kuesioner dalam waktu 1 minggu terkumpul 

sebanyak 137 kuesioner, 3 diantaranya disediakan peneiliti untuk menghindari 

kurangnya lembar kuesioner yang dikarenakan hilang atau rusak. Berikut adalah 

gambaran secara umum deskripsi responden pegawai PT. Asuransi Tri Pakarta : 
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4.2.1.1. Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Gambar 4.2. 

Diagram Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

 

 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Dari hasil pengolahan data kuesioner yang telah diberikan, dapat 

diketahui data bahwa responden yang memiliki jenis kelamin pria berjumlah 97 

orang atau dalam presentase sebesar 71%, sedangkan responden yang memiliki jenis 

kelamin wanita berjumlah 40 orang atau dalam presentase sebesar 29%. Data 

didapat dari total responden yang berjumlah 137 orang. Dari data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa mayoritas responden adalah pria dalam penelitian ini.  

 

 

Pria, 97, 71% 

Wanita, 40, 
29% 

Jenis Kelamin 

Pria

Wanita
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4.2.1.2. Responden Berdasarkan Usia 

 

Gambar 4.3.  

Diagram Responden Berdasarkan Usia 

 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 Dari hasil pengolahan data kuesioner yang disebarkan, dapat diketahui 

bahwa responden yang berusia  21 sampai 25 tahun berjumlah 11 orang atau sebesar 

8%, dan untuk responden yang berusia 26 sampai 30 tahun berjumlah 16 orang atau 

sebesar 12%, untuk responden yang berusia 31 sampai 35 tahun berjumlah 18 orang 

atau sebesar 13%, sedangkan untuk responden yang berusia >36 tahun berjumlah 92 

orang atau sebesar 67%, Semua perhitungan dan presentase didapat dari jumlah total 

karyawan sebanyak 137 orang. Dari data yang didapat, bisa disimpulkan bahwa 

mayoritas responden adalah berusia >36 tahun. 

Usia, 21-
25, 11, 

8% Usia, 26-30, 
16, 12% 

Usia, 31-35, 
18, 13% 

Usia, >36, 92, 
67% 

Usia 

21-25

26-30

31-35

>36
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4.2.2. Deskripsi Statistik Variabel Penelitian 

 

Tabel 4.1. 

Descriptive Statistics 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Organizational Citizenship 

Behavior (Y) 

37.7883 3.57983 137 

Kepuasan kerja  (X1) 40.0511 3.61842 137 

Komitmen organisasi (X2) 24.9854 2.52338 137 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 Berdasarkan tabel diatas daat dilihat nilai total skor rata-rata dari variabel 

Organizational Citizenship Behavior (Y) adalah sebesar 37.7883 dengan nilai standard 

deviasi sebesar 3.57983. Nilai total skor rata-rata dari variabel Kepuasan kerja  (X1) 

adalah sebesar 40.0511 dengan nilai standard deviasi sebesar 3.61842. Nilai total skor 

rata-rata dari variabel Komitmen organisasi (X2) adalah sebesar 24.9854 dengan nilai 

standard deviasi sebesar 2.52338. 

 

4.2.2.1. Deskripsi Variabel Kepuasan kerja 

Deskripsi dari variabel kepuasan kerja ditujukan untuk mengetahui 

apakah kepuasan kerja yang terdapat di PT. Asuransi Tri Pakarta sudah dirasakan 

oleh karyawan dan mendukung situasi kerja karyawan dalam menjalankan prosedur 

organisasi. 
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   Tabel 4.2. 

Descriptive Statistics Kepuasan Kerja 

Descriptive Statistics 

No 
Item Pertanyaan 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1 

Pekerjaan karyawan sangat 

menarik 

137 2 5 3.77 .757 

2 

Karyawan merasa senang 

dengan kesempatan untuk 

belajar hal baru dalam 

pekerjaan 

137 1 5 3.51 .850 

3 

Karyawan senantiasa 

diawasi dalam melakukan 

pekerjaan 

137 3 5 4.31 .613 

4 

Penyelia (Supervisi) 

mengadakan briefing setiap 

pagi hari  

137 2 5 3.96 .658 

5 

Gaji yang sesuai dengan 

tanggung jawab 

137 3 5 4.40 .587 

6 

Perusahaan memberikan 

tunjangan  

137 1 5 3.70 .799 

7 

Terdapat promosi kenaikan 

gaji bagi karyawan 

berprestasi 

137 3 5 4.33 .595 

8 

Terdapat promosi jabatan 

bagi karyawan berprestasi  

137 2 5 3.91 .680 

9 

Memiliki tim kerja yang 

baik 

137 3 5 4.08 .543 

10 

Teman kerja sangat 

kooperatif 

137 3 5 4.07 .523 

(Sumber: Olahan Penulis)  

Berdasarkan data dari hasil jawaban responden atas pertanyaan dalam 

kuesioner yang dibagi berdasarkan indikator kepuasan kerja maka terlihat bahwa 

mean dari seluruh indikator variabel kepuasan kerja menunjukan nilai yang tinggi, 

dengan nilai mean yaitu > 3.00. Nilai tersebut dapat dikatakan tinggi karena lebih 
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besar dari 2.5 yang merupakan nilai tengah dari skala pengukuran kuesioner yaitu 

interval antara 1 – 5. Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja 

Karyawan PT. Asuransi Tri Pakarta yang meliputi indikator tersebut telah dirasakan 

oleh pegawai sehingga mendukung situasi kerja organisasi. 

4.2.2.2. Deskripsi Variabel Komitmen Organisasi 

Deskripsi variabel komitmen organisasi untuk melihat bagaimana 

komitmen organisasi karyawan PT. Asuransi Tri Pakarta yang diukur berdasarkan 6 

indikator pertanyaan dibawah ini : 

   Tabel 4.3. 

 Descriptive Statistics Komitmen Organisasi 

Descriptive Statistics 

No 
Item Pertanyaan 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1 

Setiap karyawan memiliki rasa 

empati terhadap permasalahan 

perusahaan 

137 2 5 3.80 .655 

2 

Teradapat kesempatan berkarir 

diperusahaan  

137 2 5 3.91 .600 

3 

Karyawan senior memperoleh 

kesempatan berkarir 

137 2 5 4.19 .670 

4 

Kehilangan kesempatan promosi 

apabila meninggalkan perusahaan 

137 3 5 4.36 .567 

5 

Menjadi karyawan loyal 

merupakan tindakan bijaksana 

137 3 5 4.38 .544 

6 

Berpindah dari organisasi satu ke 

organisasi lain tidak etis & sulit 

mengembangkan karir 

137 3 5 4.34 .535 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Berdasarkan dari data hasil jawaban responden atas pertanyaan dalam 

kuesioner yang dibagi berdasarkan indikator komitmen organisasi maka terlihat 

bahwa mean dari seluruh indikator variabel komitmen organisasi menunjukan nilai 

yang tinggi, nilai mean bernilai > 3.00. Nilai tersebut dapat dikatakan tinggi karena 

lebih besar dari 2.5 yang merupakan nilai tengah dari skala pengukuran kuesioner 

yaitu interval antara 1 – 5. Hasil tersebut dapat dikatakan bahwa komitmen 

organisasi yang dimiliki oleh karyawan PT. Asuransi Tri Pakarta berada dalam 

kategori yang baik. 

     

4.2.2.3. Deskripsi Variabel Organizational Citizenship Behavior 

Deskripsi variabel organizational citizenship behavior ditujukan untuk 

mengetahui bagaimana tingkat kerelaan karyawan PT. Asuransi Tri Pakarta 

melakukan lebih dari apa yang harus dilakukan. Organizational citizenship behavior 

dalam penelitian ini diukur kedalam 10 indikator pertanyaan. Deskripsi variabel 

pertanyaan dijelaskan pada tabel berikut : 

   Tabel 4.4. 

  Descriptive Statistics OCB 

 

                                                   Descriptive Statistics 

No 
Item Pertanyaan 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1 

Saya membantu pekerjaan rekan-rekan 

yang absen kerja  

137 1 5 4.12 .676 

2 

Saya membantu rekan-rekan yang 

memiliki kesulitan kerja  

137 2 5 4.01 .795 

3 Saya hadir lebih awal ditempat kerja  137 3 5 4.28 .578 

4 Saya bersedia bekerja untuk 137 3 5 4.14 .596 
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melampaui target perusahaan  

5 

Bersedia terlibat dalam kepanitian 

acara perusahaan 

137 3 5 4.13 .566 

6 Bersedia mempromosikan perusahaan  137 2 5 4.18 .567 

7 Tidak mengeluh dalam pekerjaan 137 1 5 3.19 .733 

8 

Tidak masalah menerima kritik atau 

complain  

137 2 5 3.35 .734 

9 Memberi saran tanpa diminta 137 1 5 3.18 .747 

10 Perduli terhadap kondisi perusahaan  137 2 5 3.22 .735 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Berdasarkan dari data hasil jawaban responden atas pertanyaan dalam 

kuesioner yang dibagikan maka terlihat bahwa mean dari seluruh indikator variabel 

organizational citizenship behavior menunjukan nilai yang tinggi, dapat dilihat 

mean bernilai > 3.00. Nilai tersebut dapat dikatakan tinggi karena diatas dari 2.5 

yang merupakan nilai tengah dari skala pengukuran kuesioner yaitu interval antara 

1-5. Maka dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa organizational citizenship 

behavior di PT. Asuransi Tri Pakarta termasuk tinggi. 

 

4.3. Analisa Hasil Data Penelitian 

4.3.1. Hasil Uji Pre-test 

 Uji Pre-test ini dilakukan dengan menyebar kuisioner berisi 26 pertanyaan kepada 

30 responden. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat mengetahui apakah variabel yang 

diteliti dapat dinyatakan valid dan reliabel untuk dilakukan untuk penelitian lebih lanjut. 

Adapun hasil uji validitas dan uji reliabilitas dari pre-test ini adalah: 
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4.3.2. Hasil Pre-test Uji Validitas 

Uji pre-test validitas ini dilakukan pada ketiga variabel dalam penelitian 

ini yaitu variabel Kepuasan Kerja (X1), Komitmen Organisasi (X2), Organizational 

Citizenship Behavior (Y). Nilai r taraf kepercayaan dalam penelitian ini adalah 95% 

(signifikansi 5%). Adapun dasar pengambilan keputusan dengan membandingkan 

nilai signifikansi dengan level of significant (5%) adalah sebagai berikut: 

1. Jika Signifikansi < 0.05 maka Item Pertanyaan Valid. 

2. Jika Signifikansi > 0.05 maka Item Pertanyaan tidak Valid. 

 

Tabel 4.5. 

Tabel Hasil Pre-test Uji Validitas  

Variabel Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. Hasil Pre-test 

Kepuasan Kerja 

(X1) 

KK1 

KK2 

KK3 

KK4 

KK5 

KK6 

KK7 

KK8 

KK9 

KK10 

0,659 

0,419 

0,394 

0,575 

0,398 

0,526 

0,544 

0,637 

0,466 

0,411 

0,000 

0,021 

0,031 

0,001 

0,029 

0,003 

0,002 

0,000 

0,010 

0,024 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Variabel Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. Hasil Pre-test 

Komitmen 

Organisasi (X2) 

KO1 

KO2 

KO3 

KO4 

KO5 

KO6 

0,652 

0,667 

0,663 

0,822 

0,768 

0,787 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Organizational 

Citizenship 

Behavior (Y) 

OCB1 

OCB2 

OCB3 

OCB4 

OCB5 

OCB6 

OCB7 

OCB8 

OCB9 

OCB10 

0,600 

0,424 

0,605 

0,526 

0,371 

0,525 

0,534 

0,568 

0,571 

0,539 

0,000 

0,020 

0,000 

0,003 

0,043 

0,003 

0,002 

0,001 

0,001 

0,002 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

         Valid  

(Sumber: Olahan Penulis) 

Hasil uji validitas pada pre-test ketiga variabel penelitian ini menunjukan bahwa 

seluruh item yang ada pada penelitian ini dapat dinyatakan valid, karena nilai Sig. dari 

masing-masing item pada masing-masing variabel adalah lebih kecil dari 0,05. 
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4.3.3 Hasil Pre-test Uji Reliabilitas 

Uji pre-test reliabilitas penelitian ini juga dilakukan pada ketiga variabel 

penelitian ini yaitu Kepuasan Kerja (X1), Komitmen Organisasi (X2), Organizational 

Citizenship Behavior (Y). Keseluruhan nilai Cronbach Alpha pada uji reliabilitas pada 

masing-masing variabel penelitian adalah antara 0,666 s/d 0,821 yang merupakan lebih 

besar dari dari nilai minimum yang disyaratkan yaitu 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa 

setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur pada masing-masing variabel dapat 

dinyatakan reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut. 

Tabel 4.6. 

Tabel Hssil Pre-test Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Kepuasan Kerja (X1) 0,666 10 Valid 

Komitmen Organisasi (X2) 0,821 6 Valid 

Organizational Citizenship 

Behavior (Y) 

0,701 10 Valid 

(Sumber: Olahan Penulis) 

4.4. Hasil Uji Instrumen 

4.4.1. Uji Validitas  

Uji validitas dalam penelitian digunakan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Jadi, semakin tinggi validitas suatu alat ukur, semakin 

tepat alat ukur tersebut mengenai sasaran. Pengujian validitas dalam penelitian ini 

adalah dengan mengkorelasikan antara skor butir pertanyaan dengan total skor 
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konstruk atau variabel yang ada. Uji korelasi yang digunakan dengan menggunakan 

“Pearson Product Moment”. Adapun dasar pengambilan keputusan sama dengan 

pengambilan keputusan validitas pada uji validitas pada pre-test yang dilakukan 

sebelumnya yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan level of 

significant (5%) sebagai berikut: 

1. Jika Signifikansi < 0.05 maka Item Pertanyaan Valid. 

2. Jika Signifikansi > 0.05 maka Item Pertanyaan tidak Valid. 

 

Tabel 4.7. 

Kepuasan kerja 

a) Kepuasan Kerja (X1) 

No Item Pertanyaan Correlation Sig. Keterangan 

1 KK1                       .560** .000 Valid 

2 KK2 .508** .000 Valid 

3 KK3 .633** .000 Valid 

4 KK4 .572** .000 Valid 

5 KK5 .620** .000 Valid 

6 KK6 .443** .000 Valid 

7 KK7 .562** .000 Valid 

8 KK8 .528** .000 Valid 

9 KK9 .552** .000 Valid 

10 KK10 .549** .000 Valid 

(Sumber: Olahan Penulis) 
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Hasil uji validitas pada variabel X1 menunjukan bahwa seluruh item yang 

ada pada variabel tersebut adalah valid, karena nilai Sig. dari masing-masing item 

adalah lebih kecil dari 0,05. 

   Tabel 4.8. 

Komitmen Organisasi 

b) Komitmen Organisasi (X2) 

No Item Pertanyaan Correlation Sig. Keterangan 

1 KO1                       .675** .000 Valid 

2 KO2 .674** .000 Valid 

3 KO3 .706** .000 Valid 

4 KO4 .774** .000 Valid 

5 KO5 .732** .000 Valid 

6 KO6 .685** .000 Valid 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Hasil uji validitas pada variabel X2 menunjukan bahwa seluruh item yang 

ada pada variabel tersebut adalah valid, karena nilai Sig. dari masing-masing item 

adalah lebih kecil dari 0,05. 
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Tabel 4.9. 

Organizational Citizenship Behavior 

c)  Organizational Citizenship Behavior (Y) 

No Item Pertanyaan Correlation Sig. Keterangan 

1 OCB1                       .421** .000 Valid 

2 OCB2 .482** .000 Valid 

3 OCB3 .551** .000 Valid 

4 OCB4 .469** .000 Valid 

5 OCB5 .442** .000 Valid 

6 OCB6 .554** .000 Valid 

7 OCB7 .528** .000 Valid 

8 OCB8 .566** .000 Valid 

9 OCB9 .655** .000 Valid 

10 OCB10 .624** .000 Valid 

(Sumber: Olahan Penulis) 

Hasil uji validitas pada variabel Y menunjukan bahwa seluruh item yang 

ada pada variabel tersebut adalah valid, karena nilai Sig. dari masing-masing item 

adalah lebih kecil dari 0,05. 
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4.4.2. Uji Reliabilitas 

Uji realiabilitas diperlukan untuk mengukur tingkat keandalan kuesioner. 

Untuk itu, dilakukan uji realiabilitas pada instrumen penelitian dengan menghitung 

nilai Cronbach Alpha. Dari hasil perhitungan kuesioner diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

 

a) Kepuasan Kerja (X1) 

Tabel 4.10. 

Kepuasan Kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.731 10 

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

Dari Hasil Uji reliabilitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbach’s alpha pada variabel X1 adalah 0.731 dengan nilai lebih besar dari 0.6, 

sehingga dapat dikatakan item pertanyaan pada variabel Kepuasan Kerja adalah 

Reliabel. 
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b) Komitmen Organisasi (X2) 

Tabel 4.11. 

Komitmen Organisasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.797 6 

 (Sumber : Data Olahan SPSS) 

  

Dari Hasil Uji reliabilitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbach’s alpha pada variabel X2 adalah 0.797 dengan nilai lebih besar dari 0.6, 

sehingga dapat dikatakan item pertanyaan pada variabel Komitmen Organisasi 

adalah Reliabel. 

c) Organizational Citizenship Behavior (Y) 

Tabel 4.12. 

Organizational Citizenship Behavior 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.713 10 

(Sumber : Data Olahan SPSS) 

 

Dari Hasil Uji reliabilitas pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai 

Cronbach’s alpha pada variabel Y adalah 0.713 dengan nilai lebih besar dari 0.6, 
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sehingga dapat dikatakan item pertanyaan pada variabel Organizational Citizenship 

Behavior adalah Reliabel. 

4.5. Uji Asumsi Klasik 

Untuk mengetahui apakah model regresi yang dihasilkan merupakan 

model regresi yang menghasilkan estimator linier tidak bias terbaik maka perlu 

dilakukan pengujian gejala penyimpangan asumsi model klasik. Asumsi klasik 

pertama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan model regresi yang baik adalah 

normalirtas, non multikolinieritas, non heteroskedastisitas, dan non autokorelasi. 

Dari keempat asumsi tersebut tidak dilakukan pengujian terhadap gejala dan 

autokorelasi. Pengujian gejala non autokorelasi merupakan korelasi antar data yang 

dihitung atau disusun berdasarkan data time series, sedangkan data yang digunakan 

pada penelitian ini adalah data cross section dimana data yang diambil adalah data 

yang ada pada saat kuesioner yang disebar. 

 

4.5.1. Uji Normalitas 

Digunakan untuk melihat apakah data yang dipakai dalam penelitian ini 

terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki 

distribusi data normal atau mendekati normal. 

a) Analisa grafik 

Kriteria pengambilan keputusan dengan analisis grafik (normal 

probability), yaitu sebagai berikut : 
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1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. 

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi 

asumsi normalitas. 

Gambar 4.4. 

Hasil Analisa Grafik 

 

     (Sumber : Data Olahan SPSS) 

 

Diagram P-P Plot adalah salah satu alat yang digunakan untuk 

pemeriksaan kenormalan data. Distribusi normal akan membentuk garis lurus 

diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Dari gambar 

diatas dapat dilihat bahwa plotting data menyebar di sekitar garis diagonal dan 

mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normal. 
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b) Kolmogorov-Smirnov 

Untuk lebih meyakinkan, mendeteksi normalitas data dapat dilakukan 

dengan uji K-S. Caranya adalah dengan menentukan terlebih dahulu hipotesis 

pengujian. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dimaksud adalah Hipotesis Nol (H0) 

yaitu data terdistribusi normal. H0 diterima bila nilai dari uji K-S lebih besar dari 

probabilitas signifikansi pada α = 5%. 

Hipotesis : 

H0 : Data berdistribusi normal 

H1 : Data tidak berdistribusi normal 

Kriteria pengambilan keputusan dengan uji statistik Kolmogorov-Smirnov  yaitu : 

1. Jika signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal 

2. Jika signifikansi < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal 

Tabel 4.13. 

Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 137 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.56486876 

Most Extreme Differences Absolute .066 

Positive .047 

Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z .769 

Asymp. Sig. (2-tailed) .595 
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a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

(Sumber : Data Olahan SPSS) 

Dari hasil diatas, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah sebesar 

0,769 dengan signifikansi sebesar 0,595. Karena nilai signifikansi KS-Z sebesar 

0,595 > 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. 

 

4.5.2. Uji Heteroskedastisitas 

Uji heterokedasitisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, 

maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Regresi 

yang baik adalah yang homokedastisitas. 

Dasar analisis : 

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi Heteroskedastis. 

2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastis. 
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Gambar 4.5. 

Analisis Grafik Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber : Data Olahan SPSS) 

 

Berdasarkan hasil dari scatter plot  tampak bahwa scatter plot antara 

SRESID dan ZPRED yang terbentuk menyebar tidak memiliki pola tertentu atau 

menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y serta di kanan dan kiri pada 

sumbu X. Hal ini menandakan bahwa pada model regresi sudah tidak terjadi 

hubungan antara variabel bebas dengan nilai residual. Dengan demikian asumsi non 

heteroskedastisitas model regresi terpenuhi. 
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4.5.3. Uji Multikolinieritas 

Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas 

dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak menunjukkan adanya gejala 

multikolinieritas. Pendeteksian ada atau tidaknya multikolinieritas dilakukan dengan 

melihat nilai VIF. Apabila  nilai VIF < 10, maka model regresi bebas dari 

multikolinieritas. Berikut adalah nilai VIF yang dihasilkan model regresi: 

Tabel 4.14. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Kepuasan kerja  (X1) .539 1.855 

Komitmen organisasi (X2) .539 1.855 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 

(Sumber : Data Olahan SPSS) 

 

Dari Tabel di atas terlihat bahwa nilai VIF keempat variabel bebas di atas 

adalah di bawah angka 10 yaitu Kepuasan Kerja (X1) = 1.855 dan Komitmen 

Organisasi (X2) = 1.855. Sehingga dapat dikatakan model regresi bebas dari 

multikolinieritas. Dengan demikian asumsi non multikolinieritas pada model regresi 

telah terpenuhi. 
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4.6. Analisis Model Regresi 

Analisis regresi linier berganda dilakukan dengan Kepuasan Kerja (X1) 

dan Komitmen Organisasi (X2) sebagai variabel bebas serta Organizational 

Citizenship Behavior (Y) sebagai variabel terikat. Adapun rumus regresi adalah 

sebagai berikut: 

Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Tabel 4.15. 

Analisis Model Regresi 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.413 2.566  3.669 .000 

Kepuasan kerja  (X1) .336 .083 .339 4.023 .000 

Komitmen organisasi (X2) .598 .120 .421 4.998 .000 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 

(Sumber : Data Olahan SPSS) 

 

Dari tabel di atas diperoleh persamaan regresi sebagai berikut : 

  

 

OCB =  9.413 + 0.336 KP  + 0.598 KO 
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Dari persamaan regresi linear berganda diatas dapat diinterpretasikan sebagai 

berikut: 

1. Koefiensi regresi variabel Kepuasan Kerja (KP) adalah sebesar 0.336, artinya 

jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Kepuasan Kerja 

mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai dari Organizational Citizenship 

Behavior akan mengalami kenaikan sebesar 0.336 satuan. Begitupula 

sebaliknya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Kepuasan 

Kerja mengalami penurunan 1 satuan, maka nilai dari variabel Organizational 

Citizenship Behavior akan mengalami penurunan sebesar 0.336 satuan. Dalam 

hal ini pengaruh dari variabel independen Kepuasan Kerja adalah berbanding 

lurus dengan Organizational Citizenship Behavior, artinya semakin meningkat 

Kepuasan Kerja, maka nilai Organizational Citizenship Behavior juga akan 

semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. 

2. Koefiensi regresi variabel Komitmen Organisasi (KO) adalah sebesar 0.598, 

artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari Komitmen 

Organisasi mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai dari Organizational 

Citizenship Behavior akan mengalami kenaikan sebesar 0.598 satuan. 

Begitupula sebaliknya, jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari 

Komitmen Organisasi mengalami penurunan 1 satuan, maka nilai dari variabel 

Organizational Citizenship Behavior akan mengalami penurunan sebesar 0.598 

satuan. Dalam hal ini pengaruh dari variabel independen Komitmen Organisasi 

adalah berbanding lurus dengan Organizational Citizenship Behavior, artinya 

semakin meningkat Komitmen Organisasi, maka nilai Organizational 

Citizenship Behavior juga akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. 
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4.7. Pengujian Hipotesis 

4.7.1. Uji F 

Uji F ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh secara 

bersama-sama (simultan) dari masing-masing variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

 

Hipotesis Statistik : 

1. H0 : β1 = β2 =  0, artinya tidak terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) 

dan Komitmen Organisasi (X2) terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(Y). 

2. H1 : β1 ≠ β2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) dan 

Komitmen Organisasi (X2) terhadap Organizational Citizenship Behavior (Y). 

 

Tabel 4.16. 

Hasil Uji F 

ANOVA
b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 848.178 2 424.089 63.517 .000
a
 

Residual 894.683 134 6.677   

Total 1742.861 136    

a. Predictors: (Constant), Komitmen organisasi (X2), Kepuasan kerja  (X1) 

b. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 

              (Sumber : Data Olahan SPSS) 
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Keputusan : Terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) dan 

Komitmen Organisasi (X2) terhadap Organizational Citizenship Behavior (Y) (p-

value 0.000 < 0.05)   Ho Ditolak 

Dari tabel diatas menunjukan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai 

kurang dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tolak H0. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) dan Komitmen 

Organisasi (X2) secara bersama-sama terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(Y). 

 

4.7.2. Uji t 

Uji t ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh parsial atau 

individu dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Berikut adalah hasil perhitungan berdasarkan data yang diperoleh : 

Tabel 4.17. 

Hasil Uji t 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.413 2.566  3.669 .000 

Kepuasan kerja  (X1) .336 .083 .339 4.023 .000 

Komitmen organisasi (X2) .598 .120 .421 4.998 .000 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 

(Sumber : Data Olahan SPSS) 
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     Hipotesis 1 : 

1. H0 : β1 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (Y). 

2. H1 : β1 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (Y). 

 

Keputusan : Terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (Y) (p-value 0.000 < 0.05)   

Ho Ditolak  

Dari tabel diatas menunjukan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai 

kurang dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tolak H0. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (Y). 

 

Hipotesis 2 : 

1. H0 : β2 = 0, artinya tidak terdapat pengaruh antara Komitmen Organisasi (X2) 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (Y). 

2. H1 : β2 ≠ 0, artinya terdapat pengaruh antara Komitmen Organisasi (X2) 

terhadap Organizational Citizenship Behavior (Y). 

Keputusan : Terdapat pengaruh antara Komitmen Organisasi (X2) terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (Y). (p-value 0.000 < 0.05)   

Ho Ditolak 
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Dari tabel diatas menunjukan nilai signifikansi adalah 0.000 yang bernilai 

kurang dari α = 0.05, oleh karena itu keputusan adalah Tolak H0. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara Komitmen Organisasi (X2) terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (Y). 

 

4.7.3. Koefisien Determinasi (adjusted R square) 

Koefisien determinasi (R
2
) digunakan untuk mengukur seberapa baik 

garis regresi sesuai dengan data aktualnya (goodness of fit). Koefisien determinasi 

ini mengukur presentase total variasi variabel dependen Y yang dijelaskan oleh 

variabel independen di dalam garis regresi. 

Tabel 4.18. 

Hasil Koefisien Determinasi 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .698a .487 .479 2.58394 

a. Predictors: (Constant), Komitmen organisasi (X2), Kepuasan kerja (X1) 

b. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 

(Sumber : Data Olahan SPSS) 

Dari tabel diatas diperoleh koefisien determinasi atau Adjusted R Square 

adalah 0.479 artinya 47,9 % variabel terikat yaitu Organizational Citizenship 

Behavior (Y) variasinya dapat dijelaskan oleh variabel bebas  Kepuasan Kerja (X1) 
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dan Komitmen Organisasi (X2) dan sisanya sebesar 52,1 % dijelaskan oleh variabel 

diluar variabel yang digunakan dalam penelitian. 

 

4.8. Implikasi Manajerial 

 Peneliti mencoba untuk memberikan analisis tambahan untuk memperkuat 

gambaran penelitian agar perusahaan PT. Asuransi Tri Pakarta kantor pusat Jakarta dapat 

menggunakan penelitian ini sebagai acuan mereka dalam melihat kepuasan kerja dan 

komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior karyawan pada 

perusahaan tersebut. Pada implikasi manajerial ini penulis akan menggunakan data pada 

peringkat pertanyaan yang didapat berdasarkan rata-rata jawaban dari setiap responden 

pada pertanyaan variabel independent. Berikut tabel hasil pemeringkatan rata-rata tiap 

pertanyaan pada deskripsi masing-masing variabel: 

 

Tabel 4.19. 

Avarage Value pertanyaan variabel Kepuasan Kerja 

No Pernyataan Rata-rata Ranking 

1 Pekerjaan karyawan sangat menarik 3.774 

 

8 

2 Karyawan merasa senang dengan kesempatan untuk belajar 

hal baru dalam pekerjaan 

3.511 

 

10 

3 Karyawan senantiasa diawasi dalam melakukan pekerjaan  

4.307 

 

3 

4 Penyelia (Supervisi) mengadakan briefing setiap pagi hari  

3.964 

 

6 

5 Gaji yang sesuai dengan tanggung jawab 4.401 

 

 

1 
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6 Perusahaan memberikan tunjangan  

3.701 

 

9 

7 Terdapat promosi kenaikan gaji bagi karyawan berprestasi  

4.328 

 

2 

8 Terdapat promosi jabatan bagi karyawan berprestasi  

3.912 

 

7 

9 Memiliki tim kerja yang baik 4.08 

 

4 

10 Teman kerja sangat kooperatif  4.073 

 

5 

Rata-rata Keseluruhan  

4.005 

(Sumber: Olahan Penulis) 

  

 Dari hasil olah data Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban 

responden seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pertanyaan, karena nilai rata-

rata dari setiap pertanyaan berada diatas 3 sebagai standar penilaian minimum setuju. 

Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada variabel kepuasan kerja adalah sebesar 

4.005. Dari data diatas dapat dilihat terdapat pertanyaan yang nilainya berada dibawah 

rata-rata dan juga pertanyaan yang memiliki nilai diatas rata-rata keseluruhan. 

 Pertanyaan dengan nilai terendah adalah apakah responden merasa senang 

dengan kesempatan untuk belajar hal baru. Maksudnya adalah kesempatan untuk belajar 

hal baru yang didapat responden bukan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja 

dari responden itu sendiri. Sebuah perusahaan kurang tepat apabila ingin menciptakan 

kepuasan kerja dari karyawannya dengan memberikan kesempatan belajar hal baru. 

Artinya dengan perusahaan memberikan kesempatan belajar hal baru bukan berarti 

karyawan menjadi puas terhadap pekerjaannya. Dari hasil penilaian diatas akan lebih 

tepat apabila sebuah perusahaan ingin menciptakan kepuasan kerja karyawannya dengan 
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memberikan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab, hal tersebut akan lebih efektif 

untuk menciptakan kepuasan kerja karyawannya. Karena gaji yang sesuai tanggung 

jawab merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan yang 

dilihat dari hasil penilaian pertanyaan diatas. 

 

Tabel 4.20. 

Avarage Value pertanyaan variabel Komitmen Organisasi 

NO Pernyataan Rata-rata Ranking 

1 Setiap karyawan memiliki rasa empati terhadap 

permasalahan perusahaan 

3.796 

 

6 

2 Terdapat kesempatan berkarir diperusahaan 3.912 

 

5 

3 Karyawan senior memperoleh kesempatan berkarir 4.19 

 

4 

4 Kehilangan kesempatan promosi apabila meninggalkan 

perusahaan 

4.365 

 

2 

5 Menjadi karyawan loyal merupakan tindakan bijaksana 4.38 

 

1 

6 Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain tidak etis 

& sulit mengembangkan karir 

4.343 

 

3 

Rata-rata Keseluruhan 4.164 

  

(Sumber: Olahan Penulis) 

 

 Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata jawaban responden 

seluruhnya sudah setuju dengan masing-masing pertanyaan, karena dapat dilihat bahwa 

rata-rata dari setiap pertanyaan berada diatas 3 sebagai standar penilaian minimum 

setuju. Rata-rata keseluruhan jawaban responden pada variabel komitmen organisasi 

adalah sebesar 4.164. Hampir seluruh responden telah setuju dengan masing-masing 

pertanyaan, dari 6 indikator pertanyaan terdapat pertanyaan yang memiliki nilai terendah 

dan tertinggi dari rata-rata keseluruhan.  
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 Nilai terendah dari pertanyaan kuesioner adalah karyawan memiliki rasa empati 

terhadap permasalahan yang terjadi ditempat kerja. Dengan rendahnya nilai pertanyaan 

tersebut menjelaskan bahwa rasa empati terhadap permasalahan ditempat kerja bukan 

faktor utama yang mempengaruhi komitmen organisasi. Sebuah perusahaan kurang tepat 

apabila ingin menciptakan komitmen organisasi karyawannya dengan melihat rasa 

empati yang dimiliki terhadap permasalahan perusahaan. Artinya tidak setiap karyawan 

yang memiliki rasa empati itu juga memiliki komitmen terhadap organisasi. Dari hasil 

penilaian diatas akan lebih tepat apabila sebuah perusahaan ingin menciptakan komitmen 

organisasi karyawannya maka perusahaan harus menciptakan suasana yang dapat 

membuat pekerjanya jadi loyal. Karena, loyalitas karyawan merupakan faktor utama 

yang menciptakan komitmen organisasi karyawan berdasarkan penilaian diatas.  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

Komitmen Organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior, diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

1. Terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) terhadap Keputusan 

Organizational Citizenship Behavior (Y). Dalam hal ini pengaruh dari variabel 

independen Kepuasan Kerja adalah berbanding lurus dengan Keputusan 

Organizational Citizenship Behavior, artinya semakin meningkat Kepuasan 

Kerja, maka nilai Keputusan Organizational Citizenship Behavior juga akan 

semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Untuk koefiensi regresi variabel 

Kepuasan Kerja (X1) jika variabel independen lain nilainya tetap dan nilai dari 

Kepuasan Kerja mengalami kenaikan 1 satuan, maka nilai dari Keputusan 

Organizational Citizenship Behavior akan mengalami kenaikan sebesar dengan 

nilai variabel Kepuasan Kerja (X1). Berdasarkan tanggapan responden terhadap 

Kepuasan Kerja, menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang paling tinggi adalah 

pada pernyataan bahwa Gaji sesuai dengan tanggung jawab. Sedangkan 

tanggapan responden terhadap Kepuasan Kerja menunjukkan bahwa nilai rata-

rata yang paling rendah adalah pada pernyataan bahwa Karyawan merasa senang 

dengan kesempatan untuk belajar hal baru dalam pekerjaan. 
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2. Terdapat pengaruh antara Komitmen Organisasi (X2) terhadap Keputusan 

Organizational Citizenship Behavior (Y). Dalam hal ini pengaruh dari variabel 

independen Komitmen Organisasi adalah berbanding lurus dengan Keputusan 

Organizational Citizenship Behavior, artinya semakin meningkat Komitmen 

Organisasi, maka nilai Keputusan Organizational Citizenship Behavior juga 

akan semakin meningkat, begitu pula sebaliknya. Sedangkan untuk koefiensi 

regresi variabel Komitmen Organisasi (X2) jika variabel independen lain 

nilainya tetap dan nilai dari Komitmen Organisasi mengalami kenaikan 1 satuan, 

maka nilai dari Keputusan Organizational Citizenship Behavior akan mengalami 

kenaikan yang nilainya sama dengan nilai dari komitmen organisasi (X2). 

Berdasarkan tanggapan responden terhadap Komitmen Organisasi, menunjukkan 

bahwa nilai rata-rata yang paling tinggi adalah pada pernyataan bahwa Menjadi 

karyawan loyal merupakan tindakan bijaksana. Sedangkan tanggapan responden 

terhadap Kepuasan Kerja menunjukkan bahwa nilai rata-rata yang paling rendah 

adalah pada pernyataan bahwa Setiap karyawan memiliki rasa empati terhadap 

permasalahan perusahaan 

. 

3. Terdapat pengaruh antara Kepuasan Kerja (X1) dan Komitmen Organisasi (X2) 

secara bersama-sama terhadap Keputusan Organizational Citizenship Behavior 

(Y). Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh koefisien determinasi atau Adjusted 

R Square variabel terikat yaitu Keputusan Organizational Citizenship Behavior 

(Y) variasinya dapat dijelaskan oleh variabel bebas  Kepuasan Kerja (X1) dan 

Komitmen Organisasi (X2). 
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5.2. Saran  

Merujuk kepada hasil penelitian dan pembahasan, berikut ini ajukan 

beberapa saran sebagai berikut:  

5.2.1. Saran Perusahaan 

1. Perusahaan perlu meningkatkan kepuasan kerja karyawan, hal ini ditujukan 

agar Organizational Citizenship Behavior semakin meningkat. Peningkatan 

kepuasan kerja karyawan salah satunya dapat ditempuh dengan memberikan 

insentif bagi karyawan berprestasi. 

2. Perusahaan perlu meningkatkan Komitmen Organisasi karyawan, hal ini juga 

ditujukan agar Organizational Citizenship Behavior semakin meningkat. 

Peningkatan Komitmen Organisasi karyawan yang dapat dilakukan oleh 

perusahaan misalnya dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang 

nyaman dan kondusif. 

 

5.2.2. Saran Akademis 

Dapat menambahkan variabel bebas (X) diluar variabel bebas yang digunakan 

dalam penelitian ini. Hal ini karena dimungkinkan ada variabel lain selain 

Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi yang mungkin berpengaruh 

terhadap Organizational Citizenship Behavior. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 : Statistic Descrptive 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Organizational Citizenship 

Behavior (Y) 

37.7883 3.57983 137 

Kepuasan kerja  (X1) 40.0511 3.61842 137 

Komitmen organisasi (X2) 24.9854 2.52338 137 

 

Descriptive Statistics 

No 
Item Pertanyaan 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1 Pekerjaan karyawan sangat menarik 137 2 5 3.77 .757 

2 

Karyawan merasa senang dengan kesempatan untuk 

belajar hal baru dalam pekerjaan 

137 1 5 3.51 .850 

3 

Karyawan senantiasa diawasi dalam melakukan 

pekerjaan 

137 3 5 4.31 .613 

4 

Penyelia (Supervisi) mengadakan briefing setiap 

pagi hari  

137 2 5 3.96 .658 

5 Gaji yang sesuai dengan tanggung jawab 137 3 5 4.40 .587 

6 Perusahaan memberikan tunjangan  137 1 5 3.70 .799 

7 

Terdapat promosi kenaikan gaji bagi karyawan 

berprestasi 

137 3 5 4.33 .595 

8 Terdapat promosi jabatan bagi karyawan berprestasi  137 2 5 3.91 .680 

9 Memiliki tim kerja yang baik 137 3 5 4.08 .543 

10 Teman kerja sangat kooperatif 137 3 5 4.07 .523 
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Descriptive Statistics 

No 
Item Pertanyaan 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1 
Setiap karyawan memiliki rasa empati terhadap 

permasalahan perusahaan 

137 2 5 3.80 .655 

2 Teradapat kesempatan berkarir diperusahaan  137 2 5 3.91 .600 

3 Karyawan senior memperoleh kesempatan berkarir 137 2 5 4.19 .670 

4 

Kehilangan kesempatan promosi apabila meninggalkan 

perusahaan 

137 3 5 4.36 .567 

5 Menjadi karyawan loyal merupakan tindakan bijaksana 137 3 5 4.38 .544 

6 

Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain tidak 

etis & sulit mengembangkan karir 

137 3 5 4.34 .535 

 

Descriptive Statistics 

No 
Item Pertanyaan 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

1 
Setiap karyawan memiliki rasa empati terhadap 

permasalahan perusahaan 

137 2 5 3.80 .655 

2 Teradapat kesempatan berkarir diperusahaan  137 2 5 3.91 .600 

3 Karyawan senior memperoleh kesempatan berkarir 137 2 5 4.19 .670 

4 

Kehilangan kesempatan promosi apabila meninggalkan 

perusahaan 

137 3 5 4.36 .567 

5 Menjadi karyawan loyal merupakan tindakan bijaksana 137 3 5 4.38 .544 

6 

Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain tidak 

etis & sulit mengembangkan karir 

137 3 5 4.34 .535 
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Lampiran 2 : Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Pre-Test 

1. Hasil Uji Validitas Pre-Test 

Variabel Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. Hasil Pre-test 

Kepuasan Kerja 

(X1) 

KK1 

KK2 

KK3 

KK4 

KK5 

KK6 

KK7 

KK8 

KK9 

KK10 

0,659 

0,419 

0,394 

0,575 

0,398 

0,526 

0,544 

0,637 

0,466 

0,411 

0,000 

0,021 

0,031 

0,001 

0,029 

0,003 

0,002 

0,000 

0,010 

0,024 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Komitmen 

Organisasi (X2) 

KO1 

KO2 

KO3 

KO4 

KO5 

KO6 

0,652 

0,667 

0,663 

0,822 

0,768 

0,787 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Organizational 

Citizenship 

OCB1 0,600 0,000 Valid 
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Variabel Pertanyaan Pearson 

Correlation 

Sig. Hasil Pre-test 

Behavior (Y) OCB2 

OCB3 

OCB4 

OCB5 

OCB6 

OCB7 

OCB8 

OCB9 

OCB10 

0,424 

0,605 

0,526 

0,371 

0,525 

0,534 

0,568 

0,571 

0,539 

0,020 

0,000 

0,003 

0,043 

0,003 

0,002 

0,001 

0,001 

0,002 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

         Valid  

 

2. Hasil Uji Reliabilitas Pre-Test 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Kepuasan Kerja (X1) 0,666 10 Valid 

Komitmen Organisasi (X2) 0,821 6 Valid 

Organizational Citizenship 

Behavior (Y) 

0,701 10 Valid 

 

 

 

Pengaruh Kepuasan..., Rendy Pamungkas, Ma.-IBS, 2013



97 
 

Lampiran 3 : Hasil Uji Validitas 

1. Kepuasan Kerja 

No Item Pertanyaan Correlation Sig. Keterangan 

1 KK1                       .560** .000 Valid 

2 KK2 .508** .000 Valid 

3 KK3 .633** .000 Valid 

4 KK4 .572** .000 Valid 

5 KK5 .620** .000 Valid 

6 KK6 .443** .000 Valid 

7 KK7 .562** .000 Valid 

8 KK8 .528** .000 Valid 

9 KK9 .552** .000 Valid 

10 KK10 .549** .000 Valid 

 

2. Komitmen Organisasi 

No Item Pertanyaan Correlation Sig. Keterangan 

1 KO1                       .675** .000 Valid 

2 KO2 .674** .000 Valid 

3 KO3 .706** .000 Valid 

4 KO4 .774** .000 Valid 

5 KO5 .732** .000 Valid 

6 KO6 .685** .000 Valid 

 

Pengaruh Kepuasan..., Rendy Pamungkas, Ma.-IBS, 2013



98 
 

3. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

No Item Pertanyaan Correlation Sig. Keterangan 

1 OCB1                       .421** .000 Valid 

2 OCB2 .482** .000 Valid 

3 OCB3 .551** .000 Valid 

4 OCB4 .469** .000 Valid 

5 OCB5 .442** .000 Valid 

6 OCB6 .554** .000 Valid 

7 OCB7 .528** .000 Valid 

8 OCB8 .566** .000 Valid 

9 OCB9 .655** .000 Valid 

10 OCB10 .624** .000 Valid 

 

Lampiran 4 : Hasil Uji Reliabilitas 

1. Kepuasan kerja 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.731 10 
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2. Komitmen Organisasi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.797 6 

 

3. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.713 10 
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Lampiran 5 : Hasil Uji Normalitas 

1. Analisa Grafik 
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2. Kolmogorov-Smirnov 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Residual 

N 137 

Normal Parametersa,,b Mean .0000000 

Std. Deviation 2.56486876 

Most Extreme Differences Absolute .066 

Positive .047 

Negative -.066 

Kolmogorov-Smirnov Z .769 

Asymp. Sig. (2-tailed) .595 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Lampiran 6 : Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 7 : Hasil Uji Multikolinieritas 

Coefficients
a 

Model 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 Kepuasan kerja  (X1) .539 1.855 

Komitmen organisasi (X2) .539 1.855 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 

(Sumber : Data Olahan SPSS) 
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Lampiran 8 : Hasil Uji Analisis Regresi Berganda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.413 2.566  3.669 .000 

Kepuasan kerja  (X1) .336 .083 .339 4.023 .000 

Komitmen organisasi (X2) .598 .120 .421 4.998 .000 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 

 

Lampiran 9 : Hasil Uji Hipotesis 

1. Uji F  

ANOVA
b 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 848.178 2 424.089 63.517 .000
a
 

Residual 894.683 134 6.677   

Total 1742.861 136    

a. Predictors: (Constant), Komitmen organisasi (X2), Kepuasan kerja  (X1) 

b. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 

            

 

 

 

Pengaruh Kepuasan..., Rendy Pamungkas, Ma.-IBS, 2013



104 
 

2. Uji t 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 9.413 2.566  3.669 .000 

Kepuasan kerja  (X1) .336 .083 .339 4.023 .000 

Komitmen organisasi (X2) .598 .120 .421 4.998 .000 

a. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 

 

Lampiran 10 : Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summary
b 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .698a .487 .479 2.58394 

a. Predictors: (Constant), Komitmen organisasi (X2), Kepuasan kerja (X1) 

b. Dependent Variable: Organizational Citizenship Behavior (Y) 
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Lampiran 11 : Implikasi Manajerial 

1. Kepuasan kerja 

No Pernyataan Rata-rata Ranking 

1 Pekerjaan karyawan sangat menarik 3.774 

 

8 

2 Karyawan merasa senang dengan kesempatan untuk belajar 

hal baru dalam pekerjaan 

3.511 

 

10 

3 Karyawan senantiasa diawasi dalam melakukan pekerjaan  

4.307 

 

3 

4 Penyelia (Supervisi) mengadakan briefing setiap pagi hari  

3.964 

 

6 

5 Gaji yang sesuai dengan tanggung jawab 4.401 

 

 

1 

6 Perusahaan memberikan tunjangan  

3.701 

 

9 

7 Terdapat promosi kenaikan gaji bagi karyawan berprestasi  

4.328 

 

2 

8 Terdapat promosi jabatan bagi karyawan berprestasi  

3.912 

 

7 

9 Memiliki tim kerja yang baik 4.08 

 

4 

10 Teman kerja sangat kooperatif  4.073 

 

5 

Rata-rata Keseluruhan  

4.005 
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2. Komitmen Organisasi 

NO Pernyataan Rata-rata Ranking 

1 Setiap karyawan memiliki rasa empati terhadap 

permasalahan perusahaan 

3.796 

 

6 

2 Terdapat kesempatan berkarir diperusahaan 3.912 

 

5 

3 Karyawan senior memperoleh kesempatan berkarir 4.19 

 

4 

4 Kehilangan kesempatan promosi apabila meninggalkan 

perusahaan 

4.365 

 

2 

5 Menjadi karyawan loyal merupakan tindakan bijaksana 4.38 

 

1 

6 Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain tidak etis 

& sulit mengembangkan karir 

4.343 

 

3 

Rata-rata Keseluruhan 4.164 
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Lampiran 12 : Kuesioner Penelitian 

Kuesioner Penelitian 

 

Yth. Bapak/Ibu, 

Saya Rendy Pamungkas, Mahasiswa STIE Indonesia Banking School Jurusan 

Manajemen Sumber Daya Manusia. Pada saat ini Saya sedang mengadakan penelitian 

tentang kepuasan kerja dan komitmen organisasi pegawai yang bekerja di PT. Asuransi 

Tri Pakarta Kantor Pusat Jakarta. 

Bapak/Ibu terpilih menjadi salah satu responden untuk kuesioner ini. Kuesioner 

ini bersifat anonim, Bapak/Ibu tidak perlu khawatir jawaban akan diketahui oleh pihak 

lain. Kuesioner ini semata-mata digunakan untuk keperluan akademis dan bukan untuk 

tujuan komersial. Tidak ada jawaban benar atau salah terhadap pertanyaan dalam 

kuesioner ini. Mohon jawab pertanyaan berdasarkan apa yang Bapak/Ibu rasakan 

mengenai perusahaan tempat Anda bekerja saat ini. 

 

A. Profil Responden : 

Jenis Kelamin  :  a. Pria            b. Wanita 

Usia     : 

Pendidikan  Terakhir :  a. SMU atau kurang  d. Pascasarjana 

      b. Diploma     

                                       c. S1 

Jabatan    : a. Direktur atau CEO   

     b. Manajer    

                                      c. Staff 

 

Lama Bekerja  : 
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B. Penilaian Terkait 

  Berikan penilaian atas tingkat persetujuan Bapak/Ibu terhadap masing-masing 

pernyataan berikut dalam skala 1 sampai 5 dengan memberikan tanda silang (x) pada 

kolom yang dikehendaki. Penilaian yang semakin mengarah ke kanan menandakan 

sangat setuju (SS) dan penilaian yang semakin mengarah ke kiri menandakan sangat 

tidak setuju (STS).  

Skala Kepuasan Kerja 

No Pernyataan STS                      SS                                                                                     

1 2 3 4 5 

1 Pekerjaan karyawan sangat menarik      

2 Karyawan merasa senang dengan kesempatan untuk belajar hal baru 

dalam pekerjaan 

     

3 Karyawan senantiasa diawasi dalam melakukan pekerjaan      

4 Penyelia (Supervisi) mengadakan briefing setiap pagi hari       

5 Gaji yang sesuai dengan tanggung jawab      

6 Perusahaan memberikan tunjangan       

7 Terdapat promosi kenaikan gaji bagi karyawan berprestasi      

8 Terdapat promosi jabatan bagi karyawan berprestasi       

9 Memiliki tim kerja yang baik      

10 Teman kerja sangat kooperatif      

 

 

 

Skala Komitmen Organisasi 

 

No Pernyataan STS                      SS 

1 2 3 4 5 

1 Setiap karyawan memiliki rasa empati terhadap permasalahan 

perusahaan 

     

2 Teradapat kesempatan berkarir diperusahaan       

3 Karyawan senior memperoleh kesempatan berkarir      

4 Kehilangan kesempatan promosi apabila meninggalkan perusahaan      

5 Menjadi karyawan loyal merupakan tindakan bijaksana      

6 Berpindah dari organisasi satu ke organisasi lain tidak etis & sulit 

mengembangkan karir 
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Skala Organizational Citizenship Behavior 

No Pernyataan STS                      SS 

1 2 3 4 5 

1 Saya membantu pekerjaan rekan-rekan yang absen kerja       

2 Saya membantu rekan-rekan yang memiliki kesulitan kerja       

3 Saya hadir lebih awal ditempat kerja       

4 Saya bersedia bekerja untuk melampaui target perusahaan       

5 Bersedia terlibat dalam kepanitian acara perusahaan      

6 Bersedia mempromosikan perusahaan       

7 Tidak mengeluh dalam pekerjaan      

8 Tidak masalah menerima kritik atau complain       

9 Memberi saran tanpa diminta      

10 Perduli terhadap kondisi perusahaan       
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