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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi pertimbangan dan 

landasan dari penelitian ini. Penelitian terdahulu menjelaskan perbedaan dan 

persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut adalah tabel 

penjelasan penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Uraian 

1. Judul Penelitian Siregar dan Prasetio (2015) Pengaruh kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi terhadap OCB karyawan 

kantor distribusi PT. PLN (persero) distribusi jawa 

barat dan banten. 

Metode 

Penelitian 

a. Menggunakan 2 variabel: variabel independen, 

variabel dependen. 

b. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi 

linier berganda, uji asumsi klasik, Uji t dan Uji F. 

Hasil Penelitian 1. Kepuasan kerja secara parsial tidak berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku OCB. 

2. Komitmen organisasi secara parsial tidak 

berpengaruh signifikan terhadap perilaku OCB. 

3. Kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara 

simultan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap OCB.  

2. Judul Penelitian Ribke Widayanto, Lau, Kartika (2013) pengaruh 

kepuasan kerja terhadap Organizational Citizenship 

Behavior melalui komitmen organisasi karyawan 

cleaning service di ISS Surabaya. 

Metode 

Penelitian 

a. Menggunakan 3 variabel: variabel independen, 

variabel intervening dan variabel dependen. 

b. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

Structural Equation Modelling (SEM). 

Hasil Penelitian 1. Kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap OCB.  

2. Kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi. 

3. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap OCB. 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Uraian 

  4. Komitmen organisasi tidak dapat menjadi variabel 

intervening antara kepuasan kerja terhadap OCB. 

3. Judul Penelitian William dan Setiawan (2013) pengaruh komitmen 

organisasional dan kepuasan kerja karyawan terhadap 

organization citizenship behavior pada karyawan PT. 

CB Capital. 

Metode 

Penelitian 

a. Menggunakan 2 variabel: variabel independen dan 

variabel dependen. 

b. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi linier berganda, analisis deskriptif, uji 

asumsi klasik dan uji hipotesa (Uji t dan Uji f) 

Hasil Penelitian 1. Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

OCB. 

2. Kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap OCB. 

3. Komitmen organisasi dan kepuasan kerja 

berpengaruh positif secara simultan terhadap OCB. 

4. Judul Penelitian Vania dan Purba (2014) pengaruh job satisfaction 

terhadap OCB dengan organizational commitment 

sebagai variabel intervening pada rumah sakit Pantai 

Indah Kapuk di Jakarta. 

Metode 

Penelitian 

a. Menggunakan 3 variabel: variabel independen, 

variabel intervening dan variabel dependen. 

b. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji 

koefisien determinasi dan uji mediator. 

Hasil Penelitian 1. Kepuasan kerja tidak berpengaruh signifikan 

terhadap OCB. 

2. Kepuasan kerja berpengaruh signfikan terhadap 

komitmen organisasi. 

3. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap OCB. 

4. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

OCB melalui komitmen organisasi. 

5 Judul Penelitian Huda, Suswati and Sawitri (2016) The impact of job 

satisfaction, organization commitment,  Organization 

Citizenship Behavior (OCB) on employees’ 

performance in PT. Citayasah Perdana 

Metode 

Penelitian 

a. Menggunakan 3 variabel: variabel independen, 

variabel intervening dan variabel dependen. 

b. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

descriptive analysis dan path analysis 
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Lanjutan Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Penelitian 

Terdahulu 

Uraian 

 Hasil Penelitian 1. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen organisasi. 

2. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap OCB. 

3. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap OCB. 

4. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

OCB melalui komitmen organisasi. 

6. Judul Penelitian Zeinabadi (2010) Job satisfaction and organizational 

commitment as antecedents of Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) of teachers 

Metode 

Penelitian 

a. Menggunakan 3 variabel: variabel independen, 

variabel intervening dan variabel dependen. 

b. Teknik analisis yang digunakan adalah Structural 

Equation Modelling (SEM). 

Hasil Penelitian 1. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

2. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

OCB. 

3. Komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap OCB. 

4. Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

OCB melalui komitmen organisasi. 

7. Judul Penelitian Prabowo dan Indi (2014) Analisis pengaruh 

kepemimpinan transformasional dan kepuasan kerja 

terhadap OCB dengan komitmen organisasi sebagai 

variabel intervening pada RSUP Semarang. 

Metode 

Penelitian 

a. Menggunakan 3 variabel: variabel independen, 

variabel intervening dan variabel dependen. 

b. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 

regresi berganda, koefisien determinasi, uji t dan uji 

f. 

Hasil Penelitian 1. Komitemn organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap OCB. 

2. Kepemimpinan transformasional dan kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasi. 

3. Kepemimpinan transformasional, kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap OCB. 

4. Komitmen organisasi menjadi variabel yang 

memediasi kepemimpinan transformasional dan 

kepuasan kerja terhadap OCB.  

Sumber: Jurnal Penelitian 
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Berdasarkan tabel 2.1 diatas diperoleh adanya persamaan dan perbedaan 

penelitian terdahulu dan penelitian ini, pertama variabel penelitian yang 

digunakan yaitu variabel kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Kecuali pada penelitian Prabowo 

dan Indi (2014) yang menggunakan 4 variabel, yaitu kepemimpinan 

transformasional, kepuasan kerja, komitmen organisasi dan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). Kedua pada alat analisis yang digunakan, 

penelitian terdahulu diantaranya menggunakan analisis regresi linier berganda, 

uji asumsi klasik, analisis deskriptif, analisis SEM (Structural Equation 

Modeling), uji hipotesa dan uji koefisien determinasi, Path analysis dan uji 

mediator. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik, 

analisis jalur, rentang skala, uji t dan uji sobel.  

Ketiga, teori yang digunakan variabel OCB yaitu teori Luthans (2011), 

Organ (1998), Robbins dan Judge (2015), Kepuasan Kerja yaitu Luthans (2006) 

(2011), Robbins and Judge (2002 dan 2015), Komitmen, Allen dan Mayer 

(1997), Luthans (2006), Robbins and Judge (2015). Kecuali pada variabel 

Kepuasan kerja penelitian terdahulu oleh Vania dan Purba (2014) ada yang 

menggunakan teori Greenberg & Baron (2003) dan penelitian ini ada tambahan 

teori wirawan (2013) dan Johan (2002). Untuk variabel komitmen pada 

penelitian ini ada tambahan teori wirawan (2013) dan Juniarari (2011). 

Perbedaan lain antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada 

objek yang diteliti. 
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B. Landasan Teori 

1. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

a. Definisi Organizational Citizenship Behavior  

Konsep OCB pertama kali dikemukakan oleh Dennis Organ. Organ (1988) 

mendefinisikan OCB sebagai:  

  Individual behaviour that is discretionary, not directly or explicitly 

recognized by the formal reward system, and that in the aggregate prompts 

the effective functioning of the organization. By discretionary, we mean 

that the behaviour is not an enforceable requirement of the role or job 

description, that is the clearly specifiable terms of the person’s employment 

contract with the organization; the behaviour is rather a matter of personal 

choice, such that its ommision is not generally understood as punishable. 

OCB merupakan perilaku sukarela individu di luar deskripsi 

pekerjaan yang tidak diatur secara eksplisit atau secara tidak langsung oleh 

sistem penghargaan formal, dan secara agregat dapat meningkatkan fungsi 

efektivitas dalam sebuah organisasi. Selain itu OCB melampaui indikator 

kinerja yang dibutuhkan oleh sebuah organisasi dalam deskripsi pekerjaan 

formal. Sehingga dapat di katakana bahwa OCB merupakan perilaku yang 

mengutamakan kepentingan orang lain dibanding diri sendiri, yang di 

ekspresikan dalam tindakan-tindakan yang mengarah pada kepentingan 

organisasi. 

Organisasi yang sukses membutuhkan pekerja yang melakukan 

lebih dari tanggung jawab pekerjaan biasa mereka, yang akan memberikan 
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kinerja di atas harapan. OCB mencerminkan tindakan tindakan yang 

dilakukan oleh karyawan yang melampaui ketentuan minimum yang 

diharapkan oleh peran organisasi dan mempromosikan kesejahteraan rekan 

kerja, kelompok kerja, dan perusahaan (Robbin & Judge, 2015:19). 

OCB adalah sebuah perilaku positif, dalam hal ini adalah perilaku 

membantu pekerjaan individu lain yang ditunjukkan oleh seseorang dalam 

sebuah organisasi atau perusahaan yang merupakan exstra roll. Kontribusi 

yang ditunjukkan oleh pekerja itu berupa pekerjaan di luar pekerjaan yang 

harus dia lakukan, pekerja tersebut menunjukkan perilaku menolong pada 

orang lain dalam sebuah perusahaan sehingga tindakan tersebut mungkin 

dapat memperbaiki kinerja organisasi atau perusahaan tersebut. Dapat 

disimpulkan bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

merupakan:  

1) Perilaku yang bersifat sukarela, bukan merupakan tindakan yang 

terpaksa terhadap hal-hal yang mengedepankan kepentingan 

perusahaan.  

2) Perilaku individu menolong orang lain atau dibebankan kepada orang 

lain yang ditunjukan dengan exstra roll dirinya. 

b. Dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Menurut Organ dalam Wirawan (2013:722) dimensi Organizational 

Citizenship Behavior, yaitu: 
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1) Kerjasama tim (Altruism),  

Memberikan pertolongan kepada rekan kerja yang bukan 

merupakan kewajiban yang ditanggungnya. Contoh perilaku dari 

dimensi ini yaitu membantu rekan kerja yang memiliki beban kerja 

yang lebih berat, membantu rekan kerja yang kurang paham, 

menggantikan pekerjaan rekan kerja yang berhalangan hadir. 

2) Kesadaran dalam bekerja (Conscientiousness),  

Melakukan hal-hal yang menguntungkan organisasi melampaui 

persyaratan minimal perusahaan, merupakan perilaku kesadaran 

dirinya tanpa paksaan. Contoh perilaku dari dimensi ini yaitu, 

mematuhi peraturan-peraturan di organisasi meskipun tidak ada yang 

mengawasi, selalu tepat waktu dalam hal-hal yang berkaitan dengan 

pekerjaan, tidak mebuang-buang waktu kerja, membersihkan dan 

merapikan tempat atau peralatan bekerja setelah digunakan, ikut 

memelihara sumber daya dan hal-hal yang berkaitan dengan 

pemeliharaan internal. 

3) Tidak mengeluh dalam bekerja (Sportmanship)  

Kemauan untuk bertoleransi tanpa mengeluh dan tidak membesar-

besarkan permasalahan di luar proporsinya. Contoh perilaku dari 

dimensi ini yaitu karyawan tidak menghabiskan waktu untuk 

mengeluhkan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan maupun 

lingkungan kerjannya, tidak membesar-besarkan masalah yang terjadi 

di organisasi, mampu mengambil sisi positif dari kondisi yang terjadi. 
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4) Menjaga citra perusahaan (Courtessy),  

Membantu mencegah timbulnya masalah dengan rekan kerja. 

Contoh perilaku dari dimensi ini yaitu mempertimbangkan dampak 

dari tindakan yang akan dilakukan terhap rekan kerjannya, memberi 

konsultasi dan informasi yang diperlukan kepada rekan kerja, menjaga 

hubungan baik dengan rekan kerja, serta menghargai hak dan privasi 

mereka. 

5) Profesional dalam menggunakan aset (Civic Virtue),  

Terlibat dan ikut bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan 

organisasi dan peduli pada kelangsungan hidup organisasi. Tidak hanya 

aktif dalam mengemukakan pendapat tetapi aktif dalam menghadiri 

pertemuan-pertemuan dan terus mengikuti perkembangan isu-isu yang 

terjadi di organisasi. Mengambil inisiatif rekomendasi atau saran 

inovatif untuk meningkatkan kualitas organisasi 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) 

Organizational Citizenship Behavior dapat timbul dari berbagai faktor 

dalam organisasi, diantaranya karenaadanya kepuasan kerja dari karyawan 

dan komitmen organisasi yang tinggi (Wirawan, 2013:723). 

1) Kepuasan Kerja 

Ketika karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, maka karyawan tersebut akan bekerja secara maksimal 

dalam menyelesaikan pekerjaannya, bahkan melakukan beberapa hal 
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yang mungkin di luar tugasnya. Keadaan emosional atau sikap 

seseorang tersebut akan diperlihatkan dalam bentuk tanggungjawab, 

perhatian, serta perkembangan kinerjanya. 

2) Komitmen Organisasi 

Ketika seseorang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap 

organisasinya, maka orang tersebut akan melakukan apapun untuk 

memajukan perusahaannya karena keyakinannya terhadap 

organisasinya.  

3) Budaya Organisasi 

Budaya organisasi berbagi suatu pola asumsi dasar yang dipelajari 

oleh kelompok ketika mereka menyelesaikan problem-problem 

mengadaptasi lingkungan eksternal dan integrasi internal. Jika pegawai 

menunjukkan atau mempunyai maksud prilaku seperti itu akan 

mempengaruhi berfungsinya atau produktifitas organisasi. 

4) Keadilan Organisasi 

Sebagai suatu konsep yang mengekspresikan presepsi pegawai 

mengenai sampai berapa tinggi mereka diperlakukan secara adil dalam 

organisasi dan bagaimana presepsi seperti itu mempengaruhi keluaran 

organisasi. 

2. Kepuasan Kerja  

a. Definisi Kepuasan Kerja 

 “Kepuasan kerja adalah bagian dari kepuasan hidup” (Johan, 2002). 

Karyawan dengan kepuasan kerja yang tinggi memiliki semangat kerja 
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yang tinggi pula, sehingga prestasi kerjanya akan maksimal pula. 

Sebaliknya karyawan dengan kepuasan kerja yang rendah, menyebabkan 

prestasi kerjanya menjadi buruk, mereka menjadi tidak bersemangat dalam 

bekerja, dan ini akan sangat berdampak bagi perusahaan. Kinerja karyawan 

sangat berdampak pada maksimalnya kinerja perusahaan. Itulah yang 

menyebabkan kepuasan kerja karyawan dinilai sangat penting terutama 

untuk menunjang kinerja perusahaan dalam persaingan di era globalisasi 

ini. 

Menurut Luthans (2006:243) mengemukakan bahwa kepuasan kerja 

adalah ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana pekerjaan mereka 

dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yang berarti bahwa apa yang 

diperoleh dalam bekerja sudah memenuhi apa yang dianggap penting.  

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individu, setiap 

individu memiliki tingkat kepuasan kerja yang berbeda-beda sesuai dengan 

sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya, ini disebabkan oleh adanya 

perbedaan pada dirinya dan masing-masing individu. Seorang yang puas 

lebih menyukai situasi pekerjaannya daripada karyawan yang tidak puas.  

Saat orang-orang berbicara mengenai sikap kerja, mereka biasanya 

merujuk pada kepuasan kerja (Job Satisfaction) yang menjelaskan suatu 

perasaan positif tentang pekerjaan, yang dihasilkan dari suatu evaluasi 

pekerjaan yang telah dilakukan. Karyawan dengan tingkat kepuasan yang 

tinggi memiliki perasaan yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan 

karyawan dengan level yang rendah memiliki perasaan negarif. 
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b. Indikator Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2006:243) ada 5 indikator yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan, yaitu:  

1) Kepuasan terhadap pembayaran, seperti gaji dan upah  

Yaitu jumlah dan rasa keadilannya yang menunjukkan kesamaan 

antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang 

mereka yakini seharusnya mereka terima. Karena karyawan 

menginginkan sistem penggajian yang mereka anggap tidak ambigu, 

dan sejalan dengan harapan mereka. Bila pembayaran itu kelihatan adil 

berdasarkan pada permintaan pekerjaan, tingkat keterampilan individu, 

dan standar pembayaran masyarakat, kepuasan mungkin dihasilkan. 

2) Kepuasan terhadap pekerjaan itu sendiri. 

Yaitu kondisi pekerjaan itu dapat dinikmati atau tidak, karyawan 

lebih menyukai pekerjaan-pekerjaan yang memberi mereka peluang 

untuk menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka dalam 

menyelesaikan tugas-tugas yang beragam. 

3) Kepuasan terhadap rekan kerja 

Dari bekerja orang mendapatkan lebih dari sekedar uang atau 

prestasi prestasi yang berwujud. Bagi sebagian karyawan kerja juga 

dapat mengisi kebutuhan akan interaksi sosial. Oleh karena itu, tidak 

heran jika seorang karyawan mengharapkan memiliki rekan kerja yang 

suportif dan bersahabat dapat meningkatkan kepuasan kerja mereka. 
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4) Kepuasan terhadap promosi 

Pada saat dipromosikan pegawai pada umumnya menghadapi 

peningkatan tuntutan keahlian, kemampuan serta tanggungjawab. 

Sebagian besar pegawai merasa positif jika dipromosikan. Dengan 

promosi memungkinkan organisasi untuk mendayagunakan 

kemampuan dan keahlian pegawai setinggi mungkin. 

5) Pengawasan (Supervisi) 

Kepuasan terhadap pengawasan kerja (supervisi) yaitu adanya 

Keadilan dan kompetensi penugasan manajerial oleh penyelia. 

Kemampuan penyelia untuk memberikan bantuan teknis dan dukungan 

perilaku. Supervisi mempunyai peran yang penting dalam suatu 

organisasi karena berhubungan dengan pegawai secara langsung dan 

mempengaruhi pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Pada 

umumnya pegawai lebih suka mempunyai supervisi yang adil, terbuka 

dan mau bekerjasama dengan bawahan. 

c. Dampak Kepuasan Kerja yang Puas dan Tidak Puas 

Menurut Robbins & Judge (2015:52) sebagai berikut: 

1) Keluar: Respon keluar mengarahkan perilaku untuk meninggalkan 

organisasi, termasuk mencari sebuah posisi yang baru serta 

mengundurkan diri.  

2) Suara: Respon suara termasuk secara aktif dan kostruktif mencoba 

untuk memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan perbaikan. 
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Mendiskusikan masalah dengan atasan, dan mengambil beberapa untuk 

aktifitas serikat. 

3) Kesetiaan: Respon kesetiaan berarti secara pasif tetapi optimis 

menunggu kondisi membaik, termasuk berbicara untuk organisasi saat 

menghadapi kritikan eksternal dan mempercayai organisasi dan 

manajemennya untuk melakukan hal yang benar. 

4) Pengabaian: Respon pengabaian secara pasif memberikan kondisi-

kondisi itu memburuk, termasuk absen atau keterlambatan kronis, 

berkurangnya usaha, dan tingkat kesalahan yang bertambah.  

3. Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening 

a. Definisi Komitmen Organisasi  

Komitmen organizational menurut Robbins and Judge (2015:47) 

adalah keadaan dimana karyawan memihak kepada organisasi dan tujuan-

tujuannya serta berminat mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi tersebut. Selain itu, Menurut Mayer dan Allen dalam Wirawan 

(2013:713) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai suatu keadaan 

psikologi yang dikarakteristikan dengan meyakini dan menerima 

tujuan/goal dan value yang dimiliki oleh organisasi, kesediaan untuk 

berusaha dengan sungguh-sungguh demi organisasi, mempunyai keinginan 

yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi. Secara lebih lanjut 

komitmen organisasional merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas 

karyawan pada organisasi dan proses berkelanjutan di mana anggota 
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organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi dan 

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. 

Berdasarkan definisi-definisi diatas komitmen organisasional 

merupakan suatu perilaku karyawan yang ditunjukan kepada organisasinya 

dengan kesiapan karyawan untuk memberikan usaha terbaiknya terhadap 

organisasi, menerima tujuan dan nilai-nilai organisasi serta ikut membantu 

dalam pencapaiannya, dan memiliki keinginan kuat tetap bertahan di dalam 

organisasinnya. 

Komitmen organisasi sebagai variabel intervening menurut Foot dan 

Tang dalam Wirawan (2013:723) mengemukakan bahwa jika para pegawai 

dalam suatu tim lebih puas dengan pekerjaannya, akan menciptakan 

komitmen dalam tim, sehingga para anggota tim akan menunjukkan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang akan menguntungkan 

organisasi dalam jangka panjang. Jadi ketika karyawan yang merasakan 

kepuasan atas apa yang dikerjakannya, maka akan menciptakan suatu 

komitmen dalam diri karyawan untuk organisasinya yang diwujudkan 

dalam extra-peran terhadap organisasi tanpa meninginkan imbalan atas apa 

yang dilakukan, yaitu suatu perilaku Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). 

Perilaku ini ditunjukan oleh karyawan karena merasa dan bersikap 

positif atas pekerjaan yang dilakukan sehingga mempunyai keinginan 

untuk selalu terlibat dalam organisasinya, karyawan tersebut melakukan 

pekerjaan yang tidak ada dalam uraian tugas pegawai tapi melaksanakan 
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perilaku itu karena merasa terpanggil sebagai anggota organisasi dan 

secara sukarela. Perusahaan akan di untungkan atas perilaku tersebut 

karena karyawan melakukan suatu kinerja melebihi apa yang di 

standartkan. Huda, Sawitri dan Suswati (2016) menyatakan kepuasan kerja 

yang meningkat maka akan diikuti pula peningkatan komitmen organisasi 

sehingga Organizational Citizenship Behavior (OCB) juga akan 

meningkat yang disebabkan oleh terjalinnya kerja sama dan kebersamaan 

yang bagus. 

b. Dimensi Komitmen Organisasi 

Menurut Allen & Mayer dalam Wirawan (2013:714) ada tiga komponen 

yang mempengaruhi komitmen organisasi, sehingga karyawan memilih 

tetap atau meninggalkan organisasi berdasarkan norma yang dimilikinya. 

Tiga komponen tersebut yaitu: 

1) Affective Commitment 

Berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada 

organisasi karena rasa. Individu menetap dalam organisasi karena 

keingginan sendiri. Kunci dari komitmen ini adalah want to, individu 

dengan affective commitment yang tinggi memiliki kedekatan 

emosional yang erat terhadap organisasi. 

2) Continuance Commitment 

Suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional, 

dengan kata lain komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi, 

dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap 
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pada suatu organisasi. kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan 

untuk bertahan (need to). Individu dengan continuance commitment 

yang tinggi akan bertahan dalam organisasi, bukan karena alasan 

emosional tetapi karena adanya kesadaran dalam individu tersebut 

akan merugikan besar yang dialami jika meninggalkan organisasi. 

3) Normative Commitment 

Suatu komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam 

diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab 

terhadap organisasi untuk meembalas saja. Karyawan merasa harus 

bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban 

untuk bertahan dalam organisasi (ought to). Normative commitment 

terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang 

dirasakan individu selama proses sosialisasi (dari keluarga atau 

budaya) dan selama sosialisasi saat individu baru masuk ke dalam 

organisasi. 

c. Manfaat Komitmen Organisasi 

Organisasi menginginkan agar seluruh pegawai memiliki komitmen 

organisasi yang tinggi, menurut Juniarari (2011:2) ada tiga (3) manfaat 

komitmen pegawai bagi organisasi yaitu: 

1) Pegawai yang serius menunjukkan komitmen tinggi pada organisasi 

kemungkinan jauh lebih besar untuk menunjukkan tingkat 

keikutsertaan yang tinggi dalam organisasi. 
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2) Memiliki keinginan yang lebih kuat untuk tetap bekerja di organisasi 

yang sekarang dan dapat terus memberikan sumbangan untuk 

mencapai tujuan. 

3) Secara penuh terlibat dalam pekerjaan, karena pekerjaan tersebut 

merupakan kunci dan saluran individu untuk memberikan sumbangan 

dalam pencapaian tujuan organisasi. 

 

C. Hubungan antar Variabel 

Setiap variabel memiliki keterkaitan tersendiri, yang mana tiap-tiap variabel 

saling berhubungan timbal balik, yaitu: 

1. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Komitmen Organisasi. 

Cole Dan Heslin dalam Wirawan (2013:718) jika pegawai merasakan 

kepuasan yang tinggi dengan pekerjaan mereka, teman sekerja, upah, dan 

supervise mereka lebih mungkin berkomitmen terhadap organisasinya 

dibandingkan jika mereka tidak puas terhadap pekerjaannya. Alasan 

mengapa kepuasan kerja akan mengarah kepada komitmen adalah kepuasan 

kerja akan mengarah ke kehidupan kerja yang lebih baik dan pengurangan 

stress. 

2. Hubungan Kepuasan Kerja dengan Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). 

Ketika karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya akan berbicara positif mengenai organisasi, bekerja secara 

maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya, bahkan melakukan beberapa 
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hal yang mungkin di luar tugasnya karena ingin membalas pengalaman 

positif yang diperolehnya (Robbin & Judge, 2015:53). 

3. Hubungan Komitmen Organisasi dengan Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 

Ketika seseorang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, 

maka orang tersebut akan melakukan apapun untuk memajukan 

perusahaannya karena keyakinannya terhadap organisasinya dan semakin 

kurang terlibat dalam pengunduran diri (Robbin & Judge, 2015:47). 

4. Hubungan Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel intervening. 

Foot dan Tang dalam Wirawan (2013: 728) menyatakan bahwa bahwa jika 

para pegawai dalam suatu organisasi lebih puas dengan pekerjaannya akan 

menciptakan komitmen dalam organisasi itu, sehingga para anggota 

organisasi akan menunjukkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

yang akan menguntungkan organisasi dalam jangka panjang.  

 

D. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran menunjukan konsep berpikir peneliti sesuai dengan 

rumusan masalah sehingga pembahasan yang dilakukan lebih mudah untuk 

diketahui. Kerangka pikir dalam penelitian ini didasari oleh beberapa teori dan 

penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mempermudah alur pemikiran 

dalam penelitian yang akan dilakukan.  



31 
 

 

Menurut Wirawan (2013:723) Organizational Citizenship Behavior dapat 

timbul dari berbagai faktor dalam organisasi, diantaranya karena adanya 

kepuasan kerja dari karyawan dan komitmen organisasi. Ketika karyawan 

merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, maka karyawan 

tersebut akan bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya, 

bahkan melakukan beberapa hal yang mungkin di luar tugasnya. Ketika 

seseorang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, maka 

orang tersebut akan melakukan apapun untuk memajukan perusahaannya karena 

keyakinannya terhadap organisasinya dan semakin kurang terlibat dalam 

pengunduran diri. 

kepuasan kerja menurut Luthans (2006:243) mengemukakan bahwa 

kepuasan kerja adalah ungkapan kepuasan karyawan tentang bagaimana 

pekerjaan mereka dapat memberikan manfaat bagi organisasi, yang berarti 

bahwa apa yang diperoleh dalam bekerja sudah memenuhi apa yang dianggap 

penting. Kepuasan kerja dapat diukur dari pembayaran seperti gaji, kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri, kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap 

kesempatan memperoleh promosi dan kepuasan terghadap pengawasan 

(Supervisi) dan rekan kerja yang mendukung. 

Komitmen organisasi menurut Mayer dan Allen dalam Wirawan 

(2013:713) mendefinisikan komitmen organisasional sebagai suatu keadaan 

psikologi yang dikarakteristikan dengan meyakini tujuan dan nilai organisasi, 

kesediaan untuk bekerja keras, keinginan untuk sebagai anggota. Komitmen 

organisasi dapat diukur dari affective commitment, continuance commitment, dan 
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normative commitment. Organizational Citizenship Behavior (OCB) menurut 

Organ dalam Wirawan (2013:722) merupakan bentuk perilaku yang merupakan 

pilihan dan inisiatif individual, tidak berkaitan dengan sistem reward formal 

organisasi tetapi secara agregat meningkatkan efektivitas organisasi. OCB dapat 

diukur dengan 5 dimensi yaitu Altruism, conscientiousness, sportmanship, 

courtessy dan civic Virtue. 

Hasil yang dilakukan oleh Widyanto, Lau dan Kartika (2014) kepusan 

kerja berpengaruh positi dan signifikan terhadap komitmen organisasi, hal ini 

berarti semakin tinggi kepuasan kerja maka akan mempengaruhi komitmen 

organisasi karyawan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huda, 

Suswati and Sawitri (2016) apabila komitmen organisasi semakin ditingkatkan 

maka OCB pada pegawai akan semakin meningkat. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyanto, Lau dan Kartika (2014) 

kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB karyawan. Hal 

ini berarti semakin baik kepuasan kerja maka semakin tinggi OCB karyawan. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Huda, Suswati and Sawitri 

(2016) pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB akan lebih tinggi jika melalui 

komiten organisasi. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu diatas maka 

digambarkan kerangka pemikiran sebagai beriku: 
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Gambar 2.1 Hubungan Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan 

Organizational Citizenship Behavior (OCB 

Keterangan: 

 = Variabel Terukur (Measures Variables/Observed Variables)  

 = Pengaruh Langsung 

 = Pengaruh Tidak Langsung 

 

E. Hipotesis  

 Menurut Sugiono (2015:96) menyatakan bahwa hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan 

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. 

Berdasarkan rumusan penelitian ini dan landasan penelitian terdahulu maka, 

Kepuasan Kerja (X) 

X.1 Kepuasan Terhadap Pembayaran 
X.2 Kepuasan Terhadap Pekerjaan itu 

Sendiri 
X.3 Kepuasan Terhadap Rekan Kerja 

X.4 Kepuasan Terhadap Promosi 

X.5 Kepuasan Terhadap 

Pengawasan Kerja (Supervisi) 
 

Komitmen Organisasi (Z) 

 

Z.1 Affective Commitment 

Z.2 Contiuance Commitment 

Z.3 Normative Commitment 
 

Organization 

Citizenship Behavior 

(Y) 

Y.1 Altruism 
Y.2 Conscientiousness 

Y.3 Sportmanship 
Y.4 Courtessy 

Y.5 Civic Virtue 
 

H1 H3 

H2 

H4 
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peneliti mengemukakan hipotesis atau kesimpulan sementara seperti dibawah 

ini:  

Cole dan Heslin dalam Wirawan (2013:718) jika pegawai merasakan 

kepuasan yang tinggi dengan pekerjaan mereka, teman sekerja, gaji, dan 

supervise mereka lebih mungkin berkomitmen terhadap organisasinya 

dibandingkan jika mereka tidak puas terhadap pekerjaannya. Alasan mengapa 

kepuasan kerja akan mengarah kepada komitmen adalah kepuasan kerja akan 

mengarah ke kehidupan kerja yang lebih baik dan pengurangan stress. 

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukan adanya hubungan antara 

kepuasan kerja dengan komitmen organisasi yang dilakukan oleh Huda, Suswati 

and Sawitri (2016), Parbowo dan Indi (2014), Vania dan Purba (2014)  dan 

Widayanto, Lau dan Kartika (2014) yang menunjukan kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Penelitian lain juga 

dilakukan oleh Huda, Suswati and Sawitri (2016) telah membuktikan bahwa 

variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 

H1 :Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Komitmen Organisasi 

Ketika karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya akan berbicara positif menenai organisasi, bekerja secara 

maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya, bahkan melakukan beberapa hal 

yang mungkin di luar tugasnya karena ingin membalas pengalaman positif yang 

diperolehnya (Robbin & Judge, 2015:53). 
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Hal ini dibuktikan oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian William 

dan Setiawan (2013), Soegandhi (2013), Prabowo dan Indi (2014) dan penelitian 

Zeinabadi (2010). Penelitian William dan Roy menunjukkan bahwa kepuasan 

kerja memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap perilaku OCB. 

Menunjukkan bahwa semakin puas seseorang terhadap pekerjaannya, maka akan 

semakin tinggi pula perilaku OCB-nya terhadap organsisasi. Perilaku OCB akan 

memberikan pengaruh positif bagi karyawan dan juga organisasi. Karyawan 

yang berperilaku OCB akan dengan mudah bekerjasama dengan orang lain, dan 

memeperoleh respon positif daru atasan. 

H2 :Kepuasan Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Ketika seseorang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap 

organisasinya, maka orang tersebut akan melakukan apapun untuk memajukan 

perusahaannya karena keyakinannya terhadap organisasinya dan semakin 

kurang terlibat dalam pengunduran diri (Robbin & Judge, 2015:47). 

Terdapat beberapa penelitian yang  menunjukkan adanya  hubungan antara  

komitmen organisasi dan perilaku OCB, seperti yang dikemukakan pada 

penelitian Zeinabadi (2010), Dewi dan Suwendana (2016), Widayanto, Lau dan 

Kartika (2014) dan Huda, suswati dan sawitri (2016). Penelitian ini 

menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap perilaku OCB. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi 

komitmen organisasi seorang individu, maka akan semakin baik pula perilaku 

OCB-nya. Begitu juga dengan penelitian Karyawan yang memiliki komitmen 
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yang tinggi terhadap organisasinya akan menunjukkan perilaku OCB yang baik 

guna memajukan organisasinya. 

H3 :Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Foot dan Tang dalam Wirawan (2013: 728) menyatakan bahwa bahwa jika 

para pegawai dalam suatu organisasi lebih puas dengan pekerjaannya akan 

menciptakan komitmen dalam organisasi itu, sehingga para anggota organisasi 

akan menunjukkan Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang akan 

menguntungkan organisasi dalam jangka panjang.  

Terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan adanya hubungan 

kepuasan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB) dengan 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Prabowo dan Indi (2014), Dewi dan Suwandana (2016), Vania 

dan Purba (2014), Huda, suswati dan sawitri (2016) yang menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap OCB melalui komitmen 

organisasi. Kepuasan kerja yang meningkat maka akan diikuti pula peningkatan 

pada komitmen organisasi, sehingga OCB juga akan meningkat yang disebabkan 

oleh terjalinnya kerjasama dan kebersamaan yang bagus. 

H4 :Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) dengan Komitmen Organisasi sebagai 

Variabel Intervening 
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