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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Purba dan Nina. A,L,S. (2004), meneliti pengaruh kepribadian dan 

komitmen organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior  karyawan 

sebuah industry dengan sistem tim kerja. Penelitian ini membahas efektivitas 

tim kerja ditentukan oleh kemampuan anggota tim dalam berkomunikasi, 

bekerja sama, membagi informasi dan toleransi pada perbedaan yang terdapat 

di dalam tim. Semua kemampuan-kemampuan tersebut tercakup dalam 

perilaku extra-role, yang juga dikenal dengan istilah organizational citizenship 

behavior (OCB). Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat anteseden(hasil 

yang mendalam) OCB pada subyek karyawan di industri proses Indonesia. 

Dari analisis regresi berganda diketahui bahwa trait kepribadian dan komitmen 

organisasi berpengaruh cukup besar terhadap OCB di Indonesia. 

Fitriyani Windri. dan Haerani Sumardi (2013),  Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis pengaruh kepribadian dan Job Embeddedness terhadap 

OCB. Jumlah sampel sebanyak 65 orang responden yang merupakan 

karyawan PT. Hadji Kalla. Teknik analisis yang digunakan adalah metode 

regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji t. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa  variabel Kepribadian dan Job Embeddedness 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Dan variabel yang memiliki 

pengaruh paling dominan terhadap OCB adalah variabel Kepribadian. Dari 
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penelitian ini diperoleh nilai R2 sebesar 0,551, hal tersebut berarti bahwa 

55,1% variable OCB dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu 

Kepribadian dan Job Embeddedness dan sisanya yaitu sebesar 45,9% 

dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain diluar persamaan.  

 Dari beberapa penelitian terdahulu  yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa kepribadian dan job embeddedness memiliki pengaruh yang positif 

terhadap munculnya OCB pada suatu organisasi. 

Tabel 2.1 
Persamaan dan perbedaan hasil penelitian Terdahulu 

dan Sekarang 
Peneliti & Judul Variabel penelitian Metode 

Penelitian 
Hasil Penelitian 

Purba dan Nina Ali Liche 
Seniati (2004), meneliti 
pengaruh kepribadian 
dan komitmen organisasi 
terhadap Organizational 
Citizenship Behavior  
karyawan sebuah 
industry dengan sistem 
tim kerja 

Variabel bebas (X) 
adalah kepribadian dan 
komitmen organisasi, 
sedangkan Variabel 
terikatnya (Y) adalah 
Organizational 
Citizenship Behavior. 

Menggunaka
n analisis 
regresi 
berganda, uji 
F dan uji T 

Trait kepribadian 
dan komitmen 
organisasi 
berpengaruh 
cukup besar 
terhadap OCB di 
indonesia . 

Windri Fitriyani 
ST.Haerani Sumardi 
(2013), meneliti 
pengaruh kepribadian 
dan Job Embeddedness 
terhadap Organizational 
Citizenship Behavior 
(OCB) pada karyawan 
PT. Hadji Kalla 
Makassar 

Variabel bebas (X) 
adalah Kepribadian dan 
Job embeddedness, 
sedangkan Variabel 
terikatnya (Y) adalah 
Organizational 
Citizenship Behavior 
 

Menggunaka
n analisis 
regresi 
berganda, uji 
F dan uji T 

variabel 
Kepribadian dan 
Job 
Embeddedness 
berpengaruh 
positif dan 
signifikan 
terhadap OCB. 
Dan variabel 
yang memiliki 
pengaruh paling 
dominan 
terhadap OCB 
adalah variabel 
Kepribadian 

 Berdasarkan pada table 2.1 di atas dapat diketahui bahwa persamaan 

penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah pada tema yang diteliti 

yaitu meneliti mengenai kepribadian yang akan dilihat bagaimana 
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pengaruhnya pada variable terikat yang digunakan. Sedangkan perbedaannya 

adalah pada obyek penelitian, selain itu penelitian terdahulu menggunakan 

komitmen organisasi dan Job embeddedness sebagai variable bebas, 

sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan kepribadian. Untuk variable 

terikat peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan 

Organizational Citizenship Behavior ( OCB ). Manfaat yang bisa diambil dari 

penelitian sebelumnya, peneliti dapat mengetahui bahwa kepribadian 

memiliki pengaruh yang positif terhadap munculnya OCB pada suatu 

organisasi sehingga penelitian ini bisa diterapkan. 

 

B. Landasan teori 

1. Kepribadian (Personality) 

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang individu. Setiap individu memiliki kepribadian yang beragam. Dalam 

segala aspek kehidupan, misalnya dalam menyikapi masalah setiap individu 

memiliki reaksi dan cara penyelesaian yang berbeda-beda. Begitu pula ketika 

berinteraksi dengan individu lain, setiap individu memiliki caranya masing-

masing. Cara-cara tersebut memiliki kekhasan dan itulah yang disebut 

kepribadian seseorang. 

Definisi kepribadian yang paling sering digunakan dibuat oleh 

Gordon Allport hampir 70 tahun yang lalu. Ia mengatakan bahwa 

kepribadian adalah organisasi dinamis dalam sistem psikofisiologis 

individu yang menentukan caranya untuk menyesuaikan diri secara unik 

terhadap lingkungannya.(Robbins 2008:126-127) 
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Dalam Widyasari,Suci Paramita Syahlani,dan Krisna Agung Santosa 

(2007:41) Garver dan Michael (1998) mengungkapkan bahwa kpribadian 

adalah pengaturan dinamis yang tersembunyi dalam diri seseorang yang 

merupakan suatu sistem yang akan menciptakan susunan karakteristik 

tingkah laku, pikiran, dan perasaan seseorang. Sementara McCrae dan 

Costa (1989) mengungkapkan bahwa kepribadian mewakili karakteristik 

seseorang yang dicatat untuk susunan yang tetap dari perasaan, pikiran dan 

tingkah laku. Kepribadian merupakan definisi yang sangat luas yang akan 

memusatkan kedalam banyak aspek perbedaan seseorang. Pada waktu 

yang sama kepribadian menyarankan kepada kita untuk mengikuti susunan 

tetap dari tingkah laku dan kualitas yang tersembunyi pada seseorang.  

Jadi dari definisi para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepribadian adalah keseluruhan cara seorang individu bereaksi dan 

berinteraksi dengan individu lain dalam bentuk sikap,perilaku, dan 

tindakan yang bersifat dinamis dan tersembunyi dalam diri seseorang. 

2. Faktor – Faktor yang Memengaruhi Kepribadian (Personality) 

Waluya (2007:74-80) mengungkapkan, adanya perbedaan kepribadian setiap 

individu sangatlah bergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya. 

Kepribadian terbentuk, berkembang dan berubah seiring dengan proses 

sosialisasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. 

a. Faktor Biologis 

Beberapa pendapat menyatakan bahwa bawaan biologis 

berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian. Semua manusia yang 

normal dan sehat memiliki persamaan biologis tertentu, seperti memiliki 

dua tangan, panca indera,kelenjar seksual, dan otak yang rumit. 
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Faktor biologis yang paling berpengaruh dalam pembentukan 

kepribadian adalah jika terdapat karakteristik fisik unik yang dimiliki 

oleh seseorang. Perlu dipahami bahwa faktor biologis yang 

dimaksudkan dapat membentuk kepribadian seseorang adalah faktor 

fisiknya dan bukan warisan genetic. Kepribadian seorang anak bisa 

saja berbeda dengan orang tua kandungnya bergantung pada 

pengalaman sosialisasinya. 

b. Faktor Geografis 

Faktor lingkungan menjadi sangat dominan dalam memengaruhi 

kepribadian seseorang. Faktor geografis yang dimaksud adalah 

keadaan lingkungan fisik (iklim,topografi,sumber daya alam) dan 

lingkungan sosialnya. Keadaan lingkungan fisik atau lingkungan 

social tertentu memengaruhi kepribadian individu atau kelompok 

karena manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 

Selaras dengan hal tersebut, begitu pula yang terjadi di 

lingkungan organisasi. Bahwa lingkungan kerja sangat memengaruhi 

perilaku individu dalam organisasi tersebut. 

c. Faktor Kebudayaan 

Kebudayaan mempunyai pengaruh besar terhadap perilaku dan 

kepribadian seseorang, terutama unsur-unsur kebudayaan yang secara 

langsung memengaruhi individu. Kebudayaan dapat menjadi pedoman 

hidup manusia dan alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Oleh karena itu, unsur-unsur kebudayaan yang berkembang di 

masyarakat dipelajari oleh individu agar menjadi bagian dari dirinya 
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dan ia dapat bertahan hidup. Proses mempelajari unsur-unsur 

kebudayaan sudah dimulai sejak kecil sehingga terbentuklah 

kepribadian-kepribadian yang berbeda antarindividu ataupun 

antarkelompok kebudayaan satu dengan lainnya. 

Walaupun perbedaan kebudayaan dalam setiap masyarakat dapat 

memengaruhi kepribadian seseorang, para sosiolog ada yang menyarankan 

untuk tidak terlalu mebesar-besarkan karena kepribadian individu bisa saja 

berbeda dengan kepribadian kelompok kebudayaanya.  

d. Faktor Pengalaman Kelompok 

Pengalaman kelompok yang dilalui seseorang dalam sosialisasi 

cukup penting perannya dalam mengembangkan kepribadian. 

Kelompok yang sangat berpengaruh dalam perkembangan kepribadian 

seseorang dibedakan menjadi dua sebagai berikut. 

1) Kelompok Acuan (Kelompok Referensi) 

Sepanjang hidup seseorang, kelompok-kelompok tertentu 

dijadikan model yang penting bagi gagasan atau norma-norma 

perilaku. Dalam hal ini, pembentukan kepribadian seseorang 

sangat ditentukan oleh pola hubungan dengan kelompok 

referensinya,contohnya keluarga. 

2) Kelompok Majemuk 

Kelompok majemuk menunjuk pada kenyataan masyarakat yang 

lebih beraneka ragam. Dengan kata lain, masyarakat majemuk 

memiliki kelompok-kelompok dengan budaya dan ukuran moral 

yang berbeda-beda. 
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e. Faktor Pengalaman Unik 

Pengalaman unik akan memengaruhi kepribadian seseorang. 

Kepribadian itu berbeda-beda antara satu dan lainnya karena 

pengalaman yang dialami seseorang itu unik dan tidak seorang pun 

mengalami serangkaian pengalaman yang persis sama. 

3. Tipe-Tipe Kepribadian (Types of Personality) 

Robbins (2008:130) memaparkan bahwa terdapat sejumlah upaya awal 

untuk mengidentifikasi sifat-sifat utama yang mengatur perilaku. Akan tetapi, 

seringnya, upaya ini sekedar menghasilkan daftar panjang sifat yang sulit untuk 

digeneralisasikan dan hanya memberikan sedikit bimbingan praktis bagi para 

pembuat keputusan organisasional. Dua pengecualian adalah Myers-Briggs 

Type Indicator dan Model Lima Besar. Selama 20 tahun terakhir, dua 

pendekatan ini telah menjadi kerangka kerja yang dominan untuk 

mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sifat-sifat seseorang. 

1. Myers-Briggs Type Indicator 

Adalah tes kepribadian yang menggunakan empat karakteristik dan 

empat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut. 

a) Ekstraver vesus Introver 

Individu dengan karakteristik ekstraver digambarkan sebagai 

individu yang ramah, suka bergaul, dan tegas, sedangkan individu 

dengan karakteristik introver digambarkan sebagai individu yang 

pendiam dan pemalu. 
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b) Sensitif versus Intuitif 

Individu dengan karakteristik sensitif digambarkan sebagai 

individu yang praktis dan lebih menyukai rutinitas dan urutan. 

Mereka berfokus pada detail. Sebaliknya, individu dengan 

karakteristik intuitif mengandalkan proses-proses tidak sadar dan 

melihat “gambaran umum”. 

c) Pemikir versus Perasa 

Individu yang termasuk dalam karakteristik pemikir menggunakan alasan 

dan logika untuk menagani berbagai masalah, sedangkan individu 

dengan karakteristik perasa mengandalkan nilai-nilai pribadi mereka. 

d) Memahami versus Menilai 

Individu yang cenderung memiliki karekteristik memahami 

menginginkan kendali dan lebih suka dunia mereka teratur dan 

terstruktur, sedangkan individu dengan karakteristik menilai 

cenderung lebih fleksibel dan spontan. 

2. Model Lima Besar (the Big Five Model of Personality) 

Myers-Briggs Type Indicator kurang memiliki bukti pendukung yang 

valid, tetapi hal tersebut tidak berlaku pada model lima kepribadian, 

yang biasanya disebut Model Lima Besar (Big Five Model) yang 

dimana tes ini dilakukan oleh John Bearden.  

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 
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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. 

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 : 

a. Tingkat Keluesan dan Kenyamanan dalam Interaksi (Extraversion) 

Dimensi ini mengungkapkan tingkat kenyamanan seseorang 

dalam berhubungan dengan individu lain. Individu yang memiliki 

sifat ekstraversi cenderung suka hidup berkelompok, tegas, dan 

mudah bersosialisasi. Sebaliknya, individu yang memiliki sifat 

introvert cenderung suka menyenderi, penakut, dan pendiam. 

Individu dengan karakteristik ini memiliki kepribadian yang 

outgoing, banyak bicara , dan sangat mudah besosialisasi 

sehingga jika melihat kepribadiannya, individu dengan 

karakeristik extraversion akan memiliki banyak teman. Begitu 

pula didalam organisasi, karyawan dengan kepribadian seperti ini 

akan mudah beradaptasi terhadap lingkungan kerjanya. 

b. 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. Dalam organisasi, karyawan sementara itu 
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individu yang tidak mudah bersepakat cenderung bersikap 

dingin,tidak ramah, dan suka menentang. 

Karyawan yang memiliki agreeableness yang tinggi dapat 

bekerjasama dengan karyawan lain dengan baik karena memiliki 

sifat yang sopan,ramah, dan peduli sehingga meningkatkan 

produktifitas kinerja didalam organisasi itu. 

c. Tingkat Keseriusan dan Kesadaran (Conscientiousness) 

Dimensi ini merupakan ukuran kepercayaan individu yang 

bertanggung jawab, teratur, dapat diandalkan, dan gigih. Sebaliknya, 

individu dengan sifat berhati-hati yang rendah cenderung mudah 

bingung, tidak teratur dan tidak bisa diandalkan. 

Individu dengan kepribadian conscientiousness yang tinggi di 

dalam organisasi, akan menjadi karyawan yang teladan karena 

memiliki disiplin diri yang tinggi dan menjadi karyawan yang 

dapat diandalkan jika diberikan tugas-tugas yang cukup berat 

d. Stabilitas emosi (Emotional stability) 

Sering juga disebut berdasarkan kebalikannya, yaitu Neurotiscm. 

Dimensi ini menilai kemampuan seseorang untuk menahan stress. 

Individu dengan stabilitas emosi yang positif cenderung tenang, 

percaya diri, dan memiliki pendirian diri yang teguh. Sementara itu, 

individu dengan stabilitas emosi yang negative cenderung mudah 

gugup, khawatir, depresi, dan tidak memiliki pendirian yang teguh. 

Didalam organisasi, individu dengan stabilitas emosi yang tinggi 

akan mudah menyelesaikan tugas maupun konflik didalam 
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organisasi tersebut karena memiliki kepribadian yang rileks dan 

tidak mudah khawatir. 

e. 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. Sebaliknya, 

mereka yang sifat keterbukannya kurang cenderung memiliki sifat 

konvensional dan merasa nyaman dengan hal-hal telah ada. 

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. 

4. Pengertian OCB 

Konsep OCB pertama kali didiskusikan dalam literatur penelitian 

organisasional pada awal 1980an (Bateman dan Organ, 1983; Smith et al., 

1983; dalam Bienstock et al. (2003: 360), OCB merupakan perilaku 

pilihan yang tidak menjadi bagian dari kewajiban kerja formal seorang 

karyawan, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara 

efektif (Robbins  2006: 31). 

Menurut Organ (1988), OCB merupakan bentuk perilaku yang 

merupakan pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan dengan sistem 
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reward formal organisasi tetapi secara agregat meningkatkan efektivitas 

organisasi. Ini berarti, perilaku tersebut tidak termasuk ke dalam persyaratan 

kerja atau deskripsi kerja karyawan sehingga jika tidak ditampilkan pun tidak 

diberikan hukuman. 

Dari definisi OCB diatas dapat disimpulkan bahwa Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku positif berupa kontribusi 

individu yang mendalam melebihi tuntutan peran di tempat kerja dan 

dilakukan tanpa ada paksaan dari siapapun dan tanpa imbalan apapun. 

Dilihat dari definisinya, OCB sangat baik untuk perusahaan maupun 

karyawannya sendiri, karena selain meningkatkan produktivitas kinerja 

tetapi juga dapat meningkatkan hubungan positif antar karyawan. 

Ditinjau dari definisi OCB sendiri, sepertinya sangat sulit untuk 

memunculkan OCB pada suatu organisasi. Dalam menciptakan OCB 

dibutuhkan kontribusi dari semua pihak dalam organisasi tersebut yaitu 

dari pemimpin,karyawan, dan organisasinya itu sendiri. Organisasi harus 

mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi para 

karyawannya agar kinerja karyawan dapat lebih produktif.  

a. Dimensi OCB 

Pengukuran OCB telah dilakukan oleh berbagai pihak, walaupun 

sering masih ada kekurang konsistenan dalam dimensi-dimensinya. 

Namun istilah Organizational Citizenship Behavior (OCB) pertama 

kali dikemukakan oleh Organ (1988) OCB mempunyai lima dimensi 
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yaitu altruism, conscientiousness, civic virtue, courtesy dan 

sportmanships. 

Lebih lanjut Alison (2001) dalam artikel Lindarto (2012) 

mengemukakan bahwa terdapat lima dimensi primer dari OCB, yaitu : 

1) Altruism (Membantu pekerjaan orang lain secara sukarela) 

Altruism yaitu perilaku membantu karyawan lain tanpa 

ada paksaan pada tugas-tugas yang berkaitan erat dengan 

operasional organisasi. Menurut Walstern dan Piliavin dalam 

artikel Irfa (2012), perilaku altruistik adalah perilaku menolong 

yang timbul bukan karena adanya tekanan atau kewajiban, 

melainkan tindakan tersebut bersifat suka rela dan tidak 

berdasarkan norma-norma tertentu. 

Perilaku ini misalnya membantu rekan kerja, sehingga akan 

membuat sistem kerja menjadi lebih produktif karena seorang 

pekerja dapat memanfaatkan waktu luangnya untuk membantu 

karyawan lainnya dalam sebuah tugas yang lebih mendesak. 

2) Civic virtue (Partisipatif terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan) 

Civic virtue yaitu perilaku yang menunjukkan partisipasi 

sukarela dan dukungan terhadap fungsi-fungsi organisasi baik 

secara profesional maupun sosial alamiah. Individu dengan 

perilaku civic virtue selalu berperan aktif dalam kegiatan 

perusahaan. Memerankan civic virtue termasuk menawarkan 

saran-saran tentang penurunan biaya atau ide-ide tentang 
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penghematan sumberdaya lainnya,yang secara langsung dapat 

memengaruhi tingkat efisiensi organisasi. 

3) Consencientiousness (Perilaku melebihi standart minimum) 

Consencientiousness  yaitu perilaku yang berisikan 

tentang kinerja dari prasyarat peran yang melebihi standart 

minimum. Conscientiousness mengacu pada perilaku seseorang 

yang tepat waktu, tingkat kehadiran tinggi, dan berada di atas 

persyaratan normal yang diharapkan. 

Big Five Teori memaparkan individu yang mempunyai 

skor tinggi pada traits conscientiousness memiliki kontrol diri 

yang bagus, terorganisir, memprioritaskan tugas, mengikuti 

norma dan peraturan, dan lain sebagainya. Adanya perilaku 

tersebut dapat mengindikasikan bahwa para pekerja telah 

menerima dan mematuhi aturan dan prosedur yang ada di dalam 

perusahaan. 

4) Courtesy (Perilaku sopan) 

Courtesy  yaitu perilaku berbuat baik kepada orang lain 

dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pekerjaan. 

Mengacu pada arti katanya, courtesy berarti sikap sopan, yaitu 

membantu teman kerja mencegah timbulnya masalah sehubungan 

dengan pekerjannya dengan cara memberi konsultasi dan 

informasi serta menghargai kebutuhan   mereka. 
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5) Sportsmanship (Perilaku sikap sportif) 

Sportsmanship  yaitu berisi tentang pantangan-pantangan 

membuat isu-isu yang merusak meskipun merasa jengkel.Dimensi 

Sportsmanship dapat dilihat dari aspek toleransi dan keluhan 

(complain) individu dalam pekerjaannya. Individu dengan sikap 

sportsmanship yang tinggi akan sangat memperhatikan hal-hal 

detail dalam pekerjaannya, dapat secara fair menjalankan 

pekerjaanya dan sedikit mengeluh, dan kemampuan beradaptasi 

yang tinggi dengan situasi dan lingkungan kerjanya. Organ et al 

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

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

with the changes that are occurring within the organization. By 

reducing the amount of complaints from employees that 

administrators have to deal with, sportsmanship conserves time 

and energy. 

Mendefinisikan sportsmanship sebagai "kemampuan 

untuk menyesuaikan diri dengan perubahan/masalah" bahkan jika 

mereka tidak suka atau setuju dengan perubahan yang terjadi 

dalam perusahaan. Dengan mengurangi jumlah keluhan dari 

karyawan dengan perilaku sportsmanship dapat menghemat 

waktu dan energi dari administrators. 
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b. Pengukuran OCB 

Skala Morison (1995) merupakan salah satu pengukuran yang sudah 

disempurnakan dan memiliki kemampuan psikometrik yang baik. 

Skala ini mengukur kelima dimensi OCB sebagai berikut : 

1) : Altruism (Membantu pekerjaan orang lain secara sukarela) 

a) Menggantikan rekan kerja yang tidak masuk atau istirahat 

b) Membantu orang lain yang pekerjaannya overload 

c) Membantu proses orientasi karyawan baru meskipun tidak 

diminta 

d) Membantu mengerjakan tugas orang lain saat mereka tidak 

masuk 

e) Meluangkan waktu untuk membantu orang lain berkaitan 

dengan masalah pekerjaan 

f) Menjadi volunteer untuk mengerjakan sesuatu tanpa diminta 

2)  : Civic virtue (Partisipatif terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan) 

a) Menyimpan informasi tentang kejadian-kejadian maupun 

perubahan dalam organisasi 

b) Mengikuti perubahan dan perkembangan dalam organisasi 

c) Membaca dan mengikuti pengumuman organisasi 

d) Membuat pertimbangan dalam menilai apa yang terbaik bagi 

organisasi. 
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3) : Consencientiousness (Perilaku melebihi standart minimum) 

a) Tiba lebih awal, sehingga siap bekerja pada saat jadwal dimulai 

b) Tepat waktu setiap hari 

c) Berbicara seperlunya dalam percakapan di telepon 

d) Tidak menghabiskan waktu pembicaraan diluar pekerjaan 

e) Tidak mengambil kelebihan waktu meskipun memiliki ekstra 6 hari. 

4) : Courtesy (Perilaku sopan) 

a) Memberikan perhatian terhadap fungsi-fungsi yang membantu 

image organisasi 

b) Memberikan perhatian terhadap pertemuan-pertemuan yang 

dianggap penting 

c) Membantu mengatur kebersamaan secara departemental 

5) : Sportsmanship (Perlaku sikap sportif) 

a) Kemauan untuk bertoleransi tanpa mengeluh atau menahan 

diri dari aktivitas-aktivitas mengeluh dan mengumpat 

b) Tidak mencari dan menemukan kesalahan dalam organisasi 

c) Tidak membesar-besarkan permasalahan diluar proporsinya. 

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi OCB 

Dalam studi yang mengintegrasikan 3 teori mempengaruhi 

OCB karyawan, yaitu teori atribusi, pertukaran sosial dan kepribadian 

evaluasi diri, Arini (2008) mengemukakan bahwa motif organisasi dan 

kepribadian evaluasi diri merupakan faktor inti yang dapat mendorong 

OCB anggota organisasi secara individual.  
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Spector (1997), dalam Robbins dan Judge (2008:105) 

mengemukakan bahwa kepuasan terhadap kualitas kehidupan kerja adalah 

penentu utama OCB dari seorang karyawan. 

  Organ (1995) dan Sloat (1999) dalam Zurasaka(2008), 

mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi OCB sebagai berikut: 

1) Budaya dan iklim organisasi 

2) Kepribadian dan suasana hati 

3) Persepsi terhadap dukungan organisasional 

4) Persepsi terhadap kualitas hubungan/interaksi atasan bawahan 

5) Masa kerja, dan 

6) Jenis kelamin 

Berbeda dengan beberapa pendapat di atas , menurut 

Zyrasaka (2008), OCB lebih dipengaruhi oleh kepribadian atau lebih 

tepatnya kecerdasan emosi dibandingkan faktor-faktor situasional dan 

kondisi kerja di atas, atau OCB merupakan mediator atau perantara dari 

faktor-faktor tersebut. Karena berdasarkan pengalaman kerja selama ini, 

dapat dilihat bahwa banyak karyawan yang puas dengan kondisi dan 

situasi kerja mereka namun tidak memiliki prilaku ekstra seperti ini. 

d. Manfaat Organization Citizenship Behavior  

Menurut Gunawan (2011) ada beberapa manfaat dari OCB antara lain : 

1. OCB meningkatkan produktivitas rekan kerja  

a) Karyawan yang menolong rekan kerja lain akan mempercepat 

penyelesaian tugas rekan kerjanya, dan pada gilirannya 

meningkatkan produktivitas rekan tersebut 
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b) Seiring dengan berjalannya waktu, perilaku membantu yang 

ditunjukkan karyawan akan membantu menyebarkan 

bestpracticeke seluruh unit kerja atau kelompok. 

2. OCB meningkatkan produktivitas manajer 

a) Karyawan yang menampilkan perilaku civic virtue (Partisipatif 

terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan) akan membantu manajer 

mendapatkan saran dan atau umpan balik yang berharga dari 

karyawan tersebut, untuk meningkatkan efektivitas unit kerja 

b) Karyawan yang sopan, yang menghindari terjadinya konflik 

dengan rekan kerja, akan menolong manajer terhindar dari 

krisis manajemen. 

3. OCB menghemat sumber daya yang dimiliki manajemen dan 

organisasi secara keseluruhan 

a) Jika karyawan saling tolong menolong dalam menyelesaikan 

masalah dalam suatu pekerjaan sehingga tidak perlu melibatkan 

manajer, konsekuensinya manajer dapat memakai waktunya 

untuk melakukan tugas lain, seperti membuat perencanaan 

b) Karyawan yang menampilkan concentioussness (Perilaku 

melebihi standart minimum) yang tinggi hanya membutuhkan 

pengawasan minimal dari manajer sehingga manajer dapat 

mendelegasikan tanggung jawab yang lebih besar kepada 

mereka, ini berarti lebih banyak waktu yang diperoleh manajer 

untuk melakukan tugas yang lebih penting 
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c) Karyawan lama yang membantu karyawan baru dalam 

pelatihan dan melakukan orientasi kerja akan membantu 

organisasi mengurangi biaya untuk keperluan tersebut 

d) Karyawan yang menampilkan perilaku sportmanship (Perilaku 

sikap sportif) akan sangat menolong manajer tidak 

menghabiskan waktu terlalu banyak untuk berurusan dengan 

keluhan-keluhan kecil karyawan. 

4. OCB membantu menghemat energi sumber daya yang langka untuk 

memelihara fungsi kelompok  

a) Keuntungan dari perilaku menolong adalah meningkatkan 

semangat, moril (morale), dan kerekatan (cohesiveness) 

kelompok, sehingga anggota kelompok (atau manajer) tidak 

perlu menghabiskan energi dan waktu untuk pemeliharaan 

fungsi kelompok  

b) Karyawan yang menampilkan perilaku courtesy (Perilaku 

sopan) terhadap rekan kerja akan mengurangi konflik dalam 

kelompok, sehingga waktu yang dihabiskan untuk 

menyelesaikan konflik manajemen berkurang 

5. OCB dapat menjadi sarana efektif untuk mengoordinasi kegiatan-

kegiatan kelompok kerja 

a) Menampilkan perilaku civic virtue(seperti menghadiri dan 

berpartisipasi aktif dalam pertemuan di unit kerjanya) akan 

membantu koordinasi diantara anggota kelompok, yang 
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akhirnya secara potensial meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kelompok 

b) Menampilkan perilaku courtesy (misalnya saling memberi 

informasi tentang pekerjaan dengan anggota dari tim lain) akan 

menghindari munculnya masalah yang membutuhkan waktu 

dan tenaga untuk diselesaikan. 

6. OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan terbaik 

a) Perilaku menolong dapat meningkatkan moril dan kerekatan 

serta perasaan saling memiliki diantara anggota kelompok, 

sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi dan membantu 

organisasi menarik dan mempertahankan karyawan yang baik 

b) Memberi contoh pada karyawan lain dengan menampilkan 

perilaku sportsmanship (Prilaku sikap sportif) misalnya tidak 

mengeluh karena permasalahan-permasalahan kecil. akan 

menumbuhkan loyalitas dan komitmen pada perusahaan. 

7. OCB meningkatkan stabilitas kinerja organisasi 

a) Membantu tugas karyawan yang tidak hadir di tempat kerja 

atau yang mempunyai beban kerja berat sehingga akan 

meningkatkan stabilitas dari kinerja unit kerja 

b) Karyawan yang conseientiuous (Perilaku melebihi standart 

minimum) cenderung mempertahankan tingkat kinerja yang 

tinggi secara konsisten, sehingga mengurangi variabilitas pada 

kinerja unit kerja. 
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8. OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan 

a) Karyawan yang mempunyai hubungan dekat dengan pasar 

dengan sukarela memberi informasi tentang perubahan yang 

terjadi di lingkungan dan memberi saran tentang bagaimana 

merespons perubahan tersebut, sehingga organisasi dapat 

beradaptasi dengan  cepat 

b) Karyawan yang secara aktif hadir dan berpartisipasi pada 

pertemuan-pertemuan di perusahaan akan membantu menyebarkan 

informasi yang penting dan harus diketahui oleh perusahaan 

c) Karyawan yang menampilkan perilaku conseientiousness 

(misalnya kesediaan untuk memikul tanggung jawab baru dan 

mempelajari keahlian baru) akan meningkatkan kemampuan 

perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di 

lingkungannya. 

d) Karyawan lama yang membantu karyawan baru dalam 

pelatihan dan melakukan orientasi kerja akan membantu 

organisasi mengurangi biaya untuk keperluan tersebut 

e) Karyawan yang menampilkan perilaku sportmanship (Perilaku 

sikap sportif) akan sangat menolong manajer tidak 

menghabiskan waktu terlalu banyak untuk berurusan dengan 

keluhan-keluhan kecil karyawan. 
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9. OCB membantu menghemat energi sumber daya yang langka untuk 

memelihara fungsi kelompok  

a) Keuntungan dari perilaku menolong adalah meningkatkan 

semangat, moril (morale), dan kerekatan (cohesiveness) 

kelompok, sehingga anggota kelompok (atau manajer) tidak 

perlu menghabiskan energi dan waktu untuk pemeliharaan 

fungsi kelompok  

b) Karyawan yang menampilkan perilaku courtesy (Perilaku 

sopan) terhadap rekan kerja akan mengurangi konflik dalam 

kelompok, sehingga waktu yang dihabiskan untuk 

menyelesaikan konflik manajemen berkurang 

10. OCB dapat menjadi sarana efektif untuk mengoordinasi kegiatan-

kegiatan kelompok kerja 

a) Menampilkan perilaku civic virtue(seperti menghadiri dan 

berpartisipasi aktif dalam pertemuan di unit kerjanya) akan 

membantu koordinasi diantara anggota kelompok, yang 

akhirnya secara potensial meningkatkan efektivitas dan 

efisiensi kelompok 

b) Menampilkan perilaku courtesy (misalnya saling memberi 

informasi tentang pekerjaan dengan anggota dari tim lain) akan 

menghindari munculnya masalah yang membutuhkan waktu 

dan tenaga untuk diselesaikan. 
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11. OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk menarik dan 

mempertahankan karyawan terbaik 

a) Perilaku menolong dapat meningkatkan moril dan kerekatan 

serta perasaan saling memiliki diantara anggota kelompok, 

sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi dan membantu 

organisasi menarik dan mempertahankan karyawan yang baik 

b) Memberi contoh pada karyawan lain dengan menampilkan 

perilaku sportsmanship (Prilaku sikap sportif) misalnya tidak 

mengeluh karena permasalahan-permasalahan kecil. akan 

menumbuhkan loyalitas dan komitmen pada perusahaan. 

12. OCB meningkatkan stabilitas kinerja organisasi 

a) Membantu tugas karyawan yang tidak hadir di tempat kerja 

atau yang mempunyai beban kerja berat sehingga akan 

meningkatkan stabilitas dari kinerja unit kerja 

b) Karyawan yang conseientiuous (Perilaku melebihi standart 

minimum) cenderung mempertahankan tingkat kinerja yang tinggi 

secara konsisten, sehingga mengurangi variabilitas pada kinerja 

unit kerja. 

13. OCB meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi 

dengan perubahan lingkungan 

a) Karyawan yang mempunyai hubungan dekat dengan pasar dengan 

sukarela memberi informasi tentang perubahan yang terjadi di 

lingkungan dan memberi saran tentang bagaimana merespons 
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perubahan tersebut, sehingga organisasi dapat beradaptasi dengan  

cepat 

b) Karyawan yang secara aktif hadir dan berpartisipasi pada 

pertemuan-pertemuan di perusahaan akan membantu 

menyebarkan informasi yang penting dan harus diketahui oleh 

perusahaan 

c) Karyawan yang menampilkan perilaku conseientiousness 

(misalnya kesediaan untuk memikul tanggung jawab baru dan 

mempelajari keahlian baru) akan meningkatkan kemampuan 

perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di 

lingkungannya. 

 

C. Hubungan kepribadian dengan OCB 

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 

memperlihatkan kepribadian mereka akan lebih mungkin untuk mereka 

menampilkan OCB.  

 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan teori-teori diatas, maka dapat  disusun suatu kerangka 

piker yang menggambarkan hubungan kepribadian yang meliputi  
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tingkat keluesan dan kenyamanan dalam interaksi (Extraversion), 

tingkat persetujuan (Agreeableness), tingkat stabilitas emosi (emotional 

stability), tingkat keseriusan dan kesadaran (Conscientiousness), dan  

tingkat keterbukaan (Opennes to experience) terrhadap OCB pada 

pegawai, sebagai berikut : 

 

 Kepribadian (X) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

 Berdasarkan kerangka pikir diatas, didasari oleh 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 
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kenyamanan dalam interaksi 
(Extraversion) (X.1) 

 Tingkat Persetujuan  
(Agreeableness) (X.2) 

 Tingkat keseriusan dan 
kesadaran (Conscientiousness) 
((X.3) 

   Stabilitas emosi (Emotional  
stability) (X.4) 

 

 Tingkat keterbukaan (Opennesto 
Experience) (X.5) 

Organizational 
Citizenship 
Behavior (OCB) 

Organizational 
Citizenship 
Behavior (OCB) 
(Y) 
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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. 

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 

memperlihatkan kepribadian mereka akan lebih mungkin untuk mereka 

menampilkan OCB. 

Penelitian Elanain (2007), menemukan bahwa kepribadian berpengaruh 

terhadap OCB di Emired Arab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karyawan 

yang memiliki kepribadian dicirikan seperti Ekstraversi, stabilitas emosi, 

terbuka pada pengalaman, kebersetujuan dan keruhanian yang baik, akan 

menunjukkan perilaku possitif didalam organisasinya. 

Berdasarkan konsep diatas maka peneliti mencoba menguraikan dalam 

kerangka pikir adalah sebagai berikut : 
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E. Hipotesis Penelitian  

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah 

yang masih harus diuji kebenarannya melalui penelitian. (Sugiyono2010). 

 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 

memperlihatkan kepribadian mereka akan lebih mungkin untuk mereka 

menampilkan OCB.  

Beberapa studi yang meneliti hubungan perbedaan individu dan OCB 

telah memberikan hasil kontradiktif. (George 1991; Nikolaou and 

Roberston,2001 ; Organ and konovsky 1989; smith et a . 1983). Misalnya 

Organ dan konovsky (1989) menguji pengaruh sifat positif pada kepribadian 

secara bersamaan tidak memberikan penjelasan pada varians OCB.  

Teori dasar sebagai prediktor OCBs dari kepribadian merupakan hal 

yang sama  Penelitian yang meneliti hubungan antara kepribrdian dan OCB 

antara lain dilakukan oleh Emmerik dan Euwema (2007), menguji hubungan 

antara kepribadian dan tiga jenis dari OCB, penelitian ini menemukan bahwa 

kesungguhan (conscientiousness), kemampuan bersepakat (Agreeableness), 

terbuka pada pengalaman (oppeness) berpengaruh positif terhadap OCB 

karyawan, sedangkan introversi dan stabilitas emosi berpengaruh negatif pada 

OCB karyawan. Penelitian Elanain (2007), menemukan bahwa kepribadian 

berpengaruh terhadap OCB di Emired Arab. Sehingga dapat disimpulkan 
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bahwa karyawan yang memiliki kepribadian dicirikan seperti Ekstraversi, 

stabilitas emosi, terbuka pada pengalaman, kebersetujuan dan keruhanian yang 

baik, akan menunjukkan perilaku possitif didalam organisasinya. Oleh karena 

itu masih perlu diuji apakah kepribadian yang baik  dapat meningkatkan OCB 

pada pegawai. Dari pertanyaan penelitian ini maka dapat dibuat jawaban 

sementara atau hipotesis, sebagai berikut : 

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

Diduga variable kepribadian yang terdiri dari tingkat keluesan dan 

kenyamanan), Tingkat keseriusan dan kesadaran (Conscietiousness), 

stabilitas emosi (Emotional stability), tingkat keterbukaan 

(Opennestoexperience) berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior pegawai Dinas Pekerjaan Umum Bojonegoro. 

2. Diduga tingkat keluesan dan kenyamanan dalam interaksi (Extraversion) 

yang paling berpengaruh terhadap OCB pegawai Dinas Pekerjaan Umum 

Bojonegoro. 

 
 


