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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting bagi suatu organisasi 

karena merupakan tiang pondasi dari organisasi tersebut. Organisasi akan menjadi 

rapuh saat sumber daya yang dimilikinya tidak memiiki visi yang sama dalam 

pencapaian tujuan organisasi. Menurut Mathis & Jackson (2009:3) mengungkapkan 

bahwa 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. 

Kegiatan sumber daya manusia dapat dilihat dari dua sudut pandang, 

yaitu dari sisi pekerjaan dan dari sisi pekerja. Organisasi wajib menciptakan 

kondisi lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi sumber daya 

manusianya. Bekerja dibawah tekanan akan menghambat produktifitas sumber 

daya manusia dalam pencapaian tujuan organisasi. Masalah sumber daya 

manusia tidak terlepas dari perilaku dari sumber daya manusia itu sendiri. Hal 

menarik yang perlu dikaji lebih dalam adalah perilaku tambahan atau extra role 

yang dilakukan oleh satu individu dalam satu organisasi yang disebut 

organizational citizenship behavior (OCB).OCB adalah perilaku positif dari 

karyawan dimana karyawan tersebut menyelesaikan pekerjaan tambahan diluar 

pekerjaannya sendiri yang muncul tanpa ada paksaan dari siapapun dan tanpa 

pengaruh imbalan apapun.  
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Organisasi yang sukses adalah organisasi yang membutuhkan karyawan 

yang akan bertindak melebihi tugas pekerjaan umum mereka, yang akan 

memberikan kinerja yang melampaui perkiraan (Robbins, 2006). Perilaku yang 

bertindak melebihi tugas pekerjaan umum mereka disebut sebagai perilaku 

diluar peran ( extra-role  behavior), perilaku ini merupakan perilaku yang 

sangat dihargai ketika dilakukan oleh karyawan, walau tidak terdeskripsi secara 

formal karena akan meningkatkan efektifitas dan kinerja organisasi, oleh 

karena itu kontribusi karyawan “diatas dan lebih dari” deskripsi pekerjaan 

formal mereka disebut Organizational Citizenship Behavior (Smith et al. 

1983). Menurut Markoczy (2001) karyawan yang baik (good citizens) adalah 

cenderung untuk menampilkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) di 

lingkungan kerjanya, sehingga organisasi akan lebih baik dengan adanya 

karyawan yang bertindak diluar peran atau “ good citizens”. 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku 

individual bebas untuk menentukan,yang tidak secara langsung atau secara 

eksplisit diakui oleh sistem reward formal dan secara bersama-sama akan 

mendorong fungsi organisasi lebih efektif. Pada beberapa bukti empiris 

menyatakan bahwa kepribadian (personality) akan mempengaruhi kinerja 

individu setelah mereka bekerja (Barrick and Mount 1991 ; Caldwell and 

Burger 1998 ; Tetti, Jackson, and Rothstein, 1991).  

Organ (1990) berpendapat bahwa perbedaan individu merupakan 

prediktor yang memainkan peran penting pada seorang karyawan sehingga 

karyawan tersebut akan menunjukkan OCB mereka, maka diyakini bahwa 

beberapa orang yang memperlihatkan siapa mereka atau bagaimana mereka 
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memperlihatkan kepribadian mereka akan lebih mungkin untuk mereka 

menampilkan OCB. 

OCB merupakan perilaku yang juga dapat membantu organisasi dalam 

pencapaian tujuannya . Perilaku ini tidak serta merta muncul tanpa ada faktor-

faktor yang memengaruhinya. Organisasi dan individunya sendiri memliki 

peran dalam munculnya OCB tersebut. Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro 

adalah  instansi pemerintahan yang mempunyai tugas-tugas rutin pelayanan 

pada masyarakat juga melaksanakan kegiatan / proyek-proyek pembangunan 

Bidang jalan, jembatan, gedung serta penataan lingkungan dan pemukiman 

sesuai rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro.  

Setiap bidang di pimpin oleh kepala bidang yang dalam melaksanakan 

tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas melalui sekretaris dinas. 

Tugas pada bidang jalan yaitu melaksanakan sebagian urusan Dinas pekerjaan 

umum di bidang pembangunan jalan. Dalam menyelenggarakan tugasnya 

bidang pembangunan jalan mempunyai fungsi perumusan kebijakan tekhnis 

perencanaan, pembangunan pemeliharaan bidang jalan kabupaten, perizinan, 

pengawasan dan pengendalian tekhnis perencanaan,pembangunan, 

pemeliharaan dan pemanfaatan jalan, analisis dan evaluasi tentang fungsi dan 

status jalan.  

Tugas bidang pembangunan jembatan yaitu melaksanakan sebagian 

urusan Dinas Pekerjaan Umum pada bidang pembangunan jenbatan pada 

bidang pembangunan jembatan mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda 

dengan bidang pembangunan jalan, bedanya pada pembangunan jembatan dan 
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bidang yang dikerjakan. Sedangkan bidang penataan lingkungan dan 

pemukiman tugasnya melaksanakan sebagian urusan Dinas pekerjaan Umum di 

Bidang pembangunan penataan lingkungan dan pemukiman. Dalam 

menyelenggarakan tugasnya bidang penataan lingkungan dan pemukiman 

mempunyai fungsi yang tidak jauh berbeda dengan bidang yang lain, bedanya 

hanya bidang yang dikerjakan.  Pada bidang penataan lingkungan dan 

pemukiman ini juga sama dengan bidang yang lain, bedanya pada bidang yang 

dikerjakan. Selain itu juga terdapat UPT. UPT Dinas Pekerjaan Umum 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai 

dengan nomen klaturnya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala 

Dinas.   

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro berlokasi di jalan Letttu 

Suyitno No.39 Bojonegoro. Instansi ini tugasnya sangatlah banyak dan berat, 

untuk itu tuntutan kerja tim sangatlah diperlukan dalam menyelesaikan 

pekerjaan khususnya pada bidang-bidang tersebut baik bidang pembangunan 

jalan, pembangunan jembatan, pembangunan gedung, maupun penataan 

lingkungan dan pemukiman. Untuk itu diperlukan perhitungan dan 

pertimbangan yang amat sangat matang. Hal ini tidak dapat lepas dari 

koordinasi tiap bidang, baik bidang satu dengan bidang lainnya,.karena dalam 

mengerjakan pekerjaan ini bidang satu dengan bidang yang lainnya sangat 

keterkaitan, bahkan instansi satu dengan instansi lain. Seperti pembangunan 

jembatan di desa, maka bidang jembatan harus koordinasi bidang jalan, 

kecamatan wilayah, dinas perhubungan untuk mengalihkan lalu lintas. Dan 
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banyak lagi proyek yang di kerjakan dan diselesaikan bahkan pemeliharaan 

pembangunan. Tanggung jawab yang besar juga dimiliki setiap individu pada 

atasannya Untuk itu pegawai diharapkan kerja sama tim yang baik sehingga 

dapat menunjukkan  OCB yang baik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa 

setiap individu pasti mempunyai sifat,karakter dan kepribadian yang berbeda-

beda. Nantinya akan menghasilkan dinamika yang tinggi pula, karena belum 

tentu semua orang dapat menerima sifat maupun perilaku kita dalam bekerja.  

Selaras dengan pernyataan diatas, peran individu masing-masing 

menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih mendalam.  Setiap individu 

memiliki kepribadian yang beragam, dimana dapat terlihat saat individu 

tersebut dihadapkan pada situasi tertentu. Karakter, perilaku dan respon mereka 

terhadap suatu situasi pasti berbeda-beda, setiap individu memiliki caranya 

masing-masing saat individu berada di dalam sebuah organisasi. Satu individu 

akan memiliki cara yang berbeda dengan individu lain dalam menyelesaikan 

pekerjaannya. Selain pekerjaan, perilaku setiap individu berbeda saat 

berinteraksi dengan rekan kerjanya, beradaptasi dengan lingkungan kerjanya, 

maupun saat menghadapi konflik di organisasinya. Banyak penelitian terdahulu 

yang meneliti bahwa terdapat hubungan positif antara kerpibadian dengan 

OCB. Seperti penelitian yang dilakukan Purba dan Ali Nina Liche Seniati 

(2004) yang membahas pengaruh kepribadian terhadap OCB pada karyawan 

yang bekerja secara team work . Dari analisis regresi berganda diketahui bahwa 

trait (sifat) kepribadian berpengaruh cukup besar terhadap OCB. 
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Namun Ingarianti (2008) meneliti tentang hubungan antara kepribadian 

(the big factor personality) dengan OCB pada karyawan PG Kedawoeng-

Pasuruan. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat 

hubungan positif dan siginifikan antara karakteristik kepribadian dengan 

organizational citizenship behavior .Dan sumbangan efektif yang diberikan 

variabel kepribadian terhadap OCB sebesar 1%.Hal ini berarti 99% OCB 

karyawan dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Ini menunjukkan 

bahwa faktor kepribadian tidak berpengaruh pada muncul tidaknya OCB dalam 

diri individu. 

OCB dipengaruhi oleh kepribadian. Faktor-faktor kepribadian menurut 

Griffin (2000) dalam saefullah (2006:219) ), diantara pemahaman yang harus 

diketahui oleh para manajer adalah apa yang dinamakan sebagai “Model Lima 

Dimensi Mengenai Kepribadian” (the Big Five Model of Personality). Model ini 

menjelaskan bahwa pada dasarnya kepribadian dapat diidentifikasi dari lima jenis 

perilaku yang terdapat dalam setiap individu. 

Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah penelitian mendukung bahwa 

lima dimensi dasar saling mendasari dan mencakup sebagian besar variasi yang 

signifikan dalam kepribadian manusia. Kelima jenis perilau tersebut adalah  (1) 

Tingkat Keluesan dan Kenyamanan dalam Interaksi (Extraversion).Dimensi ini 

mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang dalam berhubungan dengan 

individu lain. (2)Tingkat Persetujuan (Agreeableness) Dimensi ini merujuk 

pada kecenderungan individu untuk patuh terhadap individu lainnya. Individu 

yang sangat mudah bersepakat adalah individu yang senang bekerja sama, 
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hangat, dan penuh kepercayaan. (3) Tingkat Keseriusan dan Kesadaran 

(Conscientiousness) Dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan individu yang 

bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan gigih. (4) Stabilitas emosi 

(Emotional stability). Dimensi ini menilai kemampuan seseorang untuk 

menahan stress. Individu dengan stabilitas emosi yang positif cenderung 

tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian diri yang teguh. (5) Tingkat 

Keterbukaan(Openness to experience) Dimensi ini merupakan dimensi terakhir 

yang mengelompokkan individu berdasarkan lingkup minat dan 

ketertarikannya terhadap hal-hal baru. Individu yang sangat terbuka cenderung 

kreatif, ingin tahu, dan sensitive terhadap hal-hal yang bersifat seni.  

Dari kelima tipe kepribadian diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin 

tinggi tingkat dari kelima perilaku tersebut maka menunjukkan indikasi positif 

bagi organisasi. Sebaliknya ,individu yang memiliki tingkat kelima perilaku 

diatas rendah maka munujukkan kepribadian yang negatif bagi organisasi. 

Menurut teori tersebut kepribadian pada pegawai Dinas Pekerjaan Umum 

kabupaten Bojonegoro telah melakukan Tingkat Keluesan dan Kenyamanan 

dalam Interaksi (Extraversion) Dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan 

seseorang dalam berhubungan dengan individu lain.  

Hal ini ditunjukkan oleh Pegawai PU yang saling tegur sapa sesama 

pegawai, baik dalam satu bidang maupun tidak. Tingkat Persetujuan 

(Agreeableness) Dimensi ini merujuk pada kecenderungan individu untuk 

patuh terhadap individu lainnya. Individu yang sangat mudah bersepakat 

adalah individu yang senang bekerja sama, hangat, dan penuh kepercayaan. 



8 
 

Dimensi ini ditunjukkan pada pegawai PU yang mudah bersepakat dalam rapat, 

dalam menyampaikan pendapat dan diskusi, tidak egois, mudah menerima 

masukan dan saran rekan kerja.  

Tingkat Keseriusan dan Kesadaran (Conscientiousness) Dimensi ini 

merupakan ukuran kepercayaan individu yang bertanggung jawab, teratur, 

dapat diandalkan, dan gigih. Namun dimensi ini tidak ditunjukkan oleh 

beberapa pegawai PU yang serius baik dalam mengerjakan tugas maupun 

kedatangan di kantor. Ada beberapa pegawai yang malas dan tidak teratur baik 

dalam menyelesaikan pekerjaannya maupun kehadiran di kantor. Hal ini 

ditunjukkan oleh pegawai yang sering datang terlambat, pegawai yang sering 

keluar kantor tanpa alasan pada jam kerja, sering terlambat dalam penyelesaian 

tugas dan banyaknya tugas yang belum terselesaikan di meja kerjanya.   

Stabilitas emosi (Emotional stability). Dimensi ini menilai kemampuan 

seseorang untuk menahan stress. Individu dengan stabilitas emosi yang positif 

cenderung tenang, percaya diri, dan memiliki pendirian diri yang teguh. 

Namun Stabilitas emosi yang positif tidak ditunjukkan oleh pegawai PU. 

Adanya tumpukan kertas yang berantakan dan beberapa sampah disekitar 

ruangan kerja menunjukkan bahwa pegawai tersebut menunjukkan stabilitas 

emosi yang rendah, karena pegawai yang menempati ruangan tersebut 

cenderung sering ngomel dan marah-marah sendiri.  

Tingkat Keterbukaan (Openness to experience). Individu yang sangat 

terbuka cenderung kreatif, ingin tahu, dan sensitive terhadap hal-hal yang 

bersifat seni. Ini ditunjukkan oleh pegawai dinas PU pada saat koordinasi antar 
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seksi dan bidang, pegawai saling tukar pikiran dan informasi,saling memberi 

saran sehingga timbul solusi untuk menyelesaikan kegiatan/proyek tersebut.  

OCB merupakan perilaku positif yang baik untuk kantor Dinas 

Pekerjaan Umum Bojonegoro meskipun sulit hal ini menjadi menarik untuk 

diteliti khususnya seluruh staff karyawan di seluruh bidang pada Dinas 

Pekerjaan Umum Bojonegoro. Diantaranya yaitu bidang pembangunan jalan, 

bidang pembangunan jembatan, bidang pembangunan gedung, dan bidang 

penataan lingkungan. Pada dasarnya bidang-bidang tersebut saling terkait 

dengan pekerjaannya,sehingga ada kemungkinan untuk bisa memunculkan 

OCB.  

Berdasarkan pernyataan tersebut, peneliti tertarik lebih jauh untuk 

meneliti bagaimana  memunculkan OCB pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum 

Kabupaten Bojonegoro, dimana banyak fenomena prilaku organisasi di intansi 

baik meliputi kepribadian dan OCB. Dalam lingkungan kerja terdapat faktor- 

faktor dan dimensi yang mempengaruhinya dan tentunya ini juga sangat di 

perlukan dalam lingkungan organisasi yang terdapat helping, civic virtue yaitu 

partisipasi aktif karyawan dalam memikirkan kehidupan organisasi, 

misalnya:selalu mencari info-info terbaru yang mendukung kemajuan 

organisasi. sportsmanship yaitu lebih menekankan aspek-aspek positif 

organisasi dari aspek-aspek negatifnya, mengindikasikan perilaku tidak senang 

protes,tidak mengeluh, dan tidak membesar-besarkan masalah kecil/sepele. dan 

courtesy yaitu berbuat baik dan hormat kepada orang lain, termasuk perilaku 

seperti membantu seseorang untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan, 



10 
 

atau membuat langkah-langkah untuk meredakan atau mengurangi 

berkembangnya suatu masalah 

  Teori OCB (organ; 1988)  mempunyai lima dimensi yaitu altruism, 

conscientiousness, civic virtue, courtesy dan sportmanships. Adapun  

fenomena yang terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro telah pada 

dimensi :Altruism (Membantu pekerjaan orang lain secara sukarela) seperti 

meluangkan waktu untuk membantu rekan kerja yang kesulitan dalam 

pekerjaannya). Civic virtue (Partisipatif terhadap kegiatan-kegiatan 

perusahaan) seperti mengikuti perkembangan kemajuan organisasi baik 

dalam.program yang sudah dilakukan dan belum dilakukan Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Bojonegoro. Consencientiousness (Perilaku melebihi 

standart minimum) pada Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro yaitu ditunjukkan 

oleh pegawai yang malas dan banyak meghabiskan waktu pembicaraan diluar 

pekerjaan dan sering melakukan pelanggaran keterlambatan masuk kantor 

selain itu pada data presensi tidak sesuai dengan jumlah pegawai yang hadir. 

Seperti absennya ada, tetapi pegawai yang absen itu tidak ada di kantor 

Adapun data presensi pegawai yang hadir pada bulan Agustus 2014 dapat 

disajikan pada table 1.1 

TABEL 1.1 
DATA PRESENSI PEGAWAI BULAN AGUSTUS  2014 

Hari Minggu 
1 2 3 4 

senin 60  pegawai 60 pegawai 58 pegawai 60 pegawai 
selasa 60 pegawai 58 pegawai 59 pegawai 60 pegawai 
rabo 60 pegawai 60 pegawai 60 pegawai 60 pegawai 
kamis 58 pegawai 60 pegawai 60 pegawai 57 pegawai 
jumat 58 pegawai 60 pegawai 60 pegawai 58 pegawai 
jumlah 297  (99%) 298 (99%)   297 (99%) 295 (98%) 

Sumber : DPU Bojonegoro 
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TABEL 1.2 
DATA KEDATANGAN  PEGAWAI BULAN AGUSTUS 2014 

Hari 

Minggu 
1 2 

Lebih 
awal 

Tepat 
waktu 

terlambat Lebih 
awal 

Tepat 
waktu 

terlambat 

senin - 58 2 1 59 - 
Selasa  - 59 1 2 53 3 
Rabo - 58 2 - 58 2 
Kamis 1 55 2 2 55 3 
Jumat 2 54 2 2 53 5 

 

Hari 

Minggu 
3 4 

Lebih 
awal 

Tepat 
waktu 

terlambat Lebih 
awal 

Tepat 
waktu 

terlambat 

senin 1 53 4 5 51 4 
Selasa  3 55 1 5 52 3 
Rabo 3 55 2 2 54 4 
Kamis 2 56 2 1 55 1 
Jumat 1 53 6 3 54 1 

Sumber : DPU Bojonegoro 

Dari data tersebut sudah menunjukkan bahwa pegawai DPU tingkat 

kehadirannya tinggi walaupun ada yang terlambat, namun setelah di cek lagi 

ada beberapa pegawai pada jam kerja yang meningalkan kantor tanpa izin pada 

jam kerja, dan saat kembali kekantor tidak bisa dipastikan.  

Courtesy (Perilaku sopan) ditunjukkan dengan pegawai yang berbuat baik 

dan menghargai rekan kerja dan orang lain serta. Sportsmanship (Perilaku 

sikap sportif) ini ditunjukkan pegawai yang kurang totalitas dalam 

menyelesaikan pekerjaannya,sering melakukan pelanggaran tata tertib. Dilihat 

dari hasil kerjanya terlihat dalam menyelesaikan tugasnya kurang bisa tepat 

waktu, dan sering tidak fokus dalam mengerjakan tugas,sehingga dalam 

penulisan pekerjaan sering terdapat kesalahan-kesalahan.  
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Berdasarkan pernyataan di atas terdapat beberapa pegawai yang 

mengalami masalah dengan pekerjaanya. walau tidak terlalu berat masalah 

yang dihadapai, lama-lama bisa menjadi konflik yang besar baik bagi instansi 

maupun antar pegawai. Untuk itu akan lebih baiknya para staff menunjukkan 

kepribadian dan OCB yang tinggi. dengan tuntutan kerja tim bisa menambah 

ringan beban kerja dan otomatis keharmonisan serta kekeluargaan antar 

pegawai bisa terjaga. Selain itu bisa mengurangi beban dan konflik nantinya 

pada Staff DPU Kabupaten Bojonegoro. Sehingga dalam bekerja nantinya 

tercipta suasana yang nyaman. 

Berdasarkan gambaran diatas, penulis tertarik untuk meneliti 

“Pengaruh Kepribadian terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) pada Pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis 

mengindetifikasi masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kepribadian yang meliputi tingkat keluesan dan kenyamanan 

dalam interaksi (Extraversion),tingkat persetujuan (Agreeableness), 

tingkat keseriusan dan kesadaran (Conscientiousness), stabilitas emosi 

(Emotional stsbility), tingkat keterbukaan (openness to experience) pada 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro? 

2. Bagaimana OCB  pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Bojonegoro? 
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3. Apakah kepribadian berpengaruh signifikan terhadap OCB pada Pegawai 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro? 

4. Variabel kepribadian mana yang paling berpengaruh terhadap OCB pada 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi agar tidak terlalu luas maka dalam penelitian ini 

penulis hanya terfokus membahas pengaruh Kepribadian terhadap 

organizational citizenship behavior (OCB) pada pegawai Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Bojonegoro, yang berstatus staff pada seluruh bidang  

Dengan teori kepribadian yang terkait Sebagaimana yang dikemukakan 

oleh Griffin (2000) dalam Saefullah (2006:219), diantara pemahaman yang harus 

diketahui oleh para manajer adalah apa yang dinamakan sebagai “Model Lima 

Dimensi Mengenai Kepribadian” (the Big Five Model of Personality). Model ini 

menjelaskan bahwa pada dasarnya kepribadian dapat diiddentifikasi dari lima jenis 

perilaku yang terdapat dalam setiap individu.  Kelima jenis perilaku tersebut 

adalah Tingkat Keluesan dan Kenyamanan dalam Interaksi (Extraversion,) 

Tingkat Persetujuan (Agreeableness) Tingkat Keseriusan dan Kesadaran 

(Conscientiousness) Stabilitas emosi (Emotional stability), Tingkat 

Keterbukaan(Openness to experience),dan teori OCB menurut Organ (1988) 

OCB mempunyai lima dimensi yaitu altruism, conscientiousness, civic virtue, 

courtesy dan sportmanships. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mendiskripsikan kepribadian pegawai Dinas Pekerjaan 

Umum Kabupaten Bojonegoro. 

b. Untuk mendiskripsikan Organization Citizenship Behavior 

pegawai Dinas Pekerjaan Umum kabupaten Bojonegoro. 

c. Untuk menganalisis pengaruh kepribadian yang terdiri dari tingkat 

keluesan dan kenyamanan dalam interaksi (Extraversion),tingkat 

persetujuan (Agreeableness), Tingkat keseriusan dan kesadaran 

(Conscientiousness), stabilitas emosi (Emotional stability), tingkat 

keterbukaan (Openness to experience) terhadap Organizational 

Citizenship Behavior pegawai dinas Pekerjaan Umum Kabupaten 

Bojonegoro. 

d. Untuk menganalisis variabel kepribadian yang paling berpengaruh 

terhadap Organization Citizenship Behavior pegawai Dinas 

Pekerjaan Umum kabupaten Bojonegoro. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi instnasi, ` 

Sebagai informasi dan masukan bagi instansi dalam mengevaluasi 

masalah mengenai kepribadian dan OCB pada pegawai. 
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b. Bagi peneliti lain,dapat : 

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan atau masukan sebagai 

bahan pertimbangan pengamatan selanjutnya yang berkenaan 

dengan kepribadian dan OCB. 

 

 
 


