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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

1. Sejarah Singkat Perusahaan  

PT. Bayu Buana Gemilang (PT. BBG) berdiri sejak 16 tahun yang lalu, 

tepatnya tanggal 28 Mei 2003, telah menjadi salah satu perusahaan swasta 

terkemuka dalam bidang penjualan dan distribusi Gas Alam melalui jaringan 

pipa sendiri yang tersebar dibeberapa area Jawa Barat. Dengan kapasitas 

distribusi sebanyak 30 MMSCFD, perusahaan-perusahaan terkemuka 

nasional maupun internasional memilih PT. BBG sebagai partner penyedia 

energi bagi kebutuhan mereka. Dipercaya sebagai penyedia energi oleh 

banyak perusahaan, maka PT. BBG membuat suatu busuness unit dengan 

tujuan mengatasi masalah utama yang dihadapi oleh distribusi Gas Alam 

melalui jaringan pipa, yaitu keterbatasan distribusi yang diakibatkan lokasi 

pelanggan yang jauh dari jaringan pipa serta volume pemakaian yang relative 

tidak terlalu besar. 

Adanya dukungan tenaga Research dan Development yang 

berpengalaman di dunia minyak dan gas, maka pada bulan Desember 2005 

didirikanlah PT. Citra Nusantara Gemilang (PT. CNG) sebagai sister 

company dari PT. BBG yang mengkhususkan bidang usahanya di distribusi 

Gas Alam melaui teknologi Compressed Natural Gas, sebagai jawaban dan 

solusi dari keterbatasan distribusi PT. BBG. Berkantor operasional pertama 

di daerah Tegal Gede, Cikarag, Jawa Barat, PT. CNG saat ini telah teroperasi 
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selama 14 tahun dengan hasil yang sangat memuaskan. Sehingga tahun 2017 

ini, PT. CNG telah berhasil mendistribusikan gas sebanyak 8 MMSCFD 

kepada beberapa perusahaan di wilayah Jawa Barat. 

Diharapkan seiring dengan meningkatnya harga bahan bakar minyak 

dunia saat ini, maka pasar CNG juga akan semakin berkembang 

mengalahkan pasar bahan bakar minyak pada nantinya. Sehingga untuk itu, 

kami juga mengembangkan dan mendirikan CNG Plant di daerah 

Margomulyo, Surabaya untuk memenuhi permintaan pasar Surabaya dan 

sekitarnya. Mulai beroperasi di bulan April 2008 berkapasitas awal 4 

MMSCFD, dengan bendera perusahaan PT. Citra Nusantara Energi (PT. 

CNE). 

2. Visi dan Misi Perusahaan  

a. Visi 

Visi PT. Citra Nusantara Energi adalah, “Kami menilai diri Kami sebagai 

perusahaan trading dan distribusi gas terkemuka di Indonesia”. 

b. Misi  

1) Berperan aktif dalam mendukung program pemerintah untuk 

meningkatkan penggunaan gas alam sebagai sumber energy 

alternative selain dari bahan bakar minyak. 

2) Bekerjasama secara berdampingan dengan seluruh pihak yang terkait 

dalam mempromosikan penggunaan kendaraan berbahan bakar gas 

(NGV) untuk mengurangi ketergantungan Indonseia akan bahan 
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bakar minyak. Selain itu, juga untuk mengurangi subsidi pemerintah 

dan mengembangkan sistem transportasi yang lebih sempurna. 

3) Berkomitmen untuk mengimplementasikan manajemen perusahaan 

yang baik dan mengaplikasikan standart etika tertinggi di dalam 

berbisnis. Berintegrasi dengan pasar dinamis di bidang industry 

energi dan terus berinovasi sebagai perusahaan yang berbasis ilmu 

pengetahuan. 

4) Mengupayakan yang terbaik untuk memberikan nilai yang 

maksimum kepada para pemegang kepentingan. 

5) Meningkatkan daya kompetensi melalui pengembangan sumber daya 

manusia dan menyediakan kesempatan yang sama kepada seluruh 

karyawan untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan mereka. 

3. Struktur Organisasi  
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Citra Nusantara Energi 
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Keterangan: 

a. Direktur Utama, mempunyai tanggung jawab memimpin dan 

mengendalikan perusahaan, serta memberikan memutuskan keputusan 

bersama-sama dengan general manager dan dept head. Berkewajiban 

menyampaikan laporan berkala dan tahunan pada perusahaan pusat. 

b. General Manager, Mempunyai tugas menetapkan, mengendalikan 

perencanaan dan pengelolahan seluruh kebijakan yang ada didalam PT. 

Citra Nusantara Energi dan bertanggung jawab kepada direktur. 

c. Transportation, mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

memonitor dan memantau aktivitas pengoprasian transportasi atau 

pendistribusian. 

d. Production, mempunyai tugas menyusun rencana kerja produksi, 

mengokordinasikan kegiatan dengan bagian pengkompresan dan 

operator, membuat laporan harian produksi lapangan mengenai naik 

turunya produksi, menentukan metode dan mengawasi pengiriman serta 

melakukan tugas lain sesuai wewenang jabatannya. 

e. Customer Service, mempunyai tugas mengkoordinir dengan customer 

terkait pelaksanaan pembinaan dan peningkatan hubungan, mengenai 

keluhan customer yang masuk dan berusaha menyelesaikan keluhan 

tersebut, mengenai masukan dari costumer yang mempunyai keinginan 

tertentu agar dapat diantisipasi. Menyusun dan menganalisis informasi 

yang berhubungan dengan customer serta Berkoordinasi dengan fungsi 

terkait dalam melaksanakan kegiatan keprotokolan kunjungan tamu 
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perusahaan serta mempersiapkan materi jurnal perusahaan sebagai media 

informasi eksternal atau internal. 

f. Technical enggenering, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 

teknis, menjaga kelancaran proses produksi dan melakukan check mesin 

secara berkala. 

g. Sales Marketing, mempunyai tugas melakukan market survey, membantu 

mempersiapkan dan memperbarui sales dan marketing (innovative, 

kreatif, dan ide baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab), 

melakukan negosiasi, menjaga hubungan kerjasama dengan client atau 

pihak lain yang berhubungan, serta melakukan tugas lain sesuai wewenag 

jabatannya. 

h. Finance, mempunyai tugas untuk mengelola segala sesuatu yang 

berkenaan dengan keuangan perusahaan. Seperti, menyusun laporan 

keuangan, mengelola arus kas perusahaan, melakukan mutasi dan rotasi 

bawahannya, control rekening bank, menyiapkan pembayaran vendor 

dan keperluan internal mingguan, bertanggungjawab terhadap 

konfirmasi surat keluar baik untuk internal maupun eksternal, Penerbitan 

invoice atas setiap penjualan dan pendistribusian dan proses penagihan 

ke customer. 

i. HRD dan GA  

- HRD, mempunyai tugas melaksanakan fungsi-fungsi Human 

Resource Development antara lain rekruitment dan seleksi, 

mengalokasikan pekerjaan karyawan, menginput, mengupdate dan 
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maintenace data karyawan (kehadiran kerja, surat perintah, kerja 

lembur, cuti dan pencapaian target realisasi dan laporan insentive), 

organisasi development, security dan personal administration. 

pemberian surat peringatan I,II,II di lingkungan HRD, membuat 

laporan mutasi, demosi, promosi dan status karyawan serta 

menyiapkan keperluan korespondensi untuk Dept. HR dan Payroll 

(berita personalia atau surat pengumuman untuk seluruh karyawan, 

surat ketetapan dan surat keputusan). 

- GA, mempunyai tugas mendukung seluruh kegiatan oprasional 

produksi dan kantor seluruh peralatan dan bahan, mendukung sarana 

penunjang lain (seperti: kendaraam, oprasional, office boy, cleaning 

service dst), melakukan aktivitas pemeliharaan sarana dan proses 

penggantian atas sarana yang rusak (mesin-mesin produksi dll), 

building management, asset management, mengurus berbagai 

perjanjian, kehumasan operasional dll, insurance managemen atau 

jaminan kesehatan/hari tua dan menyiapkan laporan bulanan untuk 

keperluan rapat anggaran, laporan keuangan atas aset dan beban 

biaya kantor. 

j. Manajemen representative, mempunyai tugas memastikan semua Policy/ 

Prosedur/Instruksi kerja dijalankan dengan baik, mengembangkan sistem 

manajemen, memberikan laporan dan masukan terhadap manajemen 

perihal implementasi ISO di dalam organisasi, melaksanakan Internal 

Audit dan sebagai koordinator dalam rapat tinjauan manajemen menjadi 
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penghubung antara pihak badan sertifikasi dan organisasi, untuk 

pengaturan jadwal audit, kekurangan dokumen dll.  

k. IT and IS, bertanggung jawab pada kesiapan dan ketersediaan sistem 

komputer/aplikasi dalam lingkungan perusahaan, merancang, mengelola 

dan mengawasi serta meng-evaluasi operasional dari sistem informasi 

(software dan aplikasi) dan pendukungnya (hardware, infrastruktur, 

telekomunikasi), Memberikan arahan pada bawahan mengenai 

penggunaan dan solusi teknologi dan memberikan laporan bulanan 

kepada direktur keuangan mengenai semua aspek dari departemen TI 

(Teknologi Informasi).  

4. Jam Kerja Karyawan  

Jam kerja bagi karyawan PT. Citra Nusantara Energi ada 2 karakter, 

yaitu: 

a. Tidak Shift 

1) 5 hari kerja jam 08:00 – 17:00 WIB pada hari Senin – Jum’at. Bagian 

departemen finance, Human General Affair (HGA), IT & operational 

Analyst, Marketing, Production, Technical & Engineering, K3, 

Transportasi, Cleaning Service dan Scurity. 

2) 6 hari kerja jam 08:00 – 16:00 WIB pada hari Senin – Sabtu. Bagian 

departemen Production, Technical & Engineering dan Transportasi.  

b. Shift  

1) Jam 07:00 – 15:00 WIB, bagian departemen Transportasi (Dispatcher) 

dan Produksi (Operator). 
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2) Jam 15:00 – 23:00 WIB, bagian departemen Transportasi (Dispatcher) 

dan Produksi (Operator). 

3) Jam 23:00 – 07:00 WIB, bagian departemen Produksi (Operator). 

5. Jumlah Karyawan Perdepartemen 

Jumlah karyawan PT. Citra Nusantara Energi per departemen dapat dilihat 

pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 4.1 Karyawan Perusahaan 

Posisi/Jabatan Jumlah Responden 

Direktur Utama 1 

General Manager 2 

HRD & GA 3 

Finance 3 

IT & IS 3 

Sales Marketing 4 

Production 10 

Technical & Engineering 8 

Management Representative 2 

Transportasi 9 

Scurity 2 

Cleaning Service 3 

Jumlah 50 

Sumber: Section Head HRD PT. Citra Nusantara Energi 

6. Promosi Jabatan 

Berikut adalah promosi jabatan pada perusahaan PT. Citra Nusantara Energi: 

a. Staff dipromosikan menjadi Dept. Head. 

b. Dept. Head dipromosikan menjadi General Manager. 

c. General Manager perusahaan cabang (CNE) dipromosikan menjadi 

General Manager pada perusahaan pusat (CNG). 
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7. Benefit Karyawan 

PT. citra Nusantara Energi memberikan benefit pada karyawan agar 

berkomitmen terhadap perusahaan, sebagai berikut: 

a. Umroh untuk karyawan yang bekerja lebih dari 4 tahun. 

b. Tunjangan kehadiran setiap bulan. 

c. BPJS kesehatan. 

d. Asuransi Pensiun. 

e. Tunjangan Hari Raya (THR). 

f. Bonus 1 tahun sekali. 

 

B. Karakteristik Responden 

Karakteristik responden merupakan gambaran umum mengenai responden 

yang diteliti. Responden adalah karyawan yang bekerja di perusahaan PT. Citra 

Nusantara Energi sebanyak 47 orang. Berdasarkan data yang terkumpul dari 

kuesioner diperoleh gambaran umum responden penelitian ini dari jenis kelamin, 

usia, pendidikan akhir, lama bekerja, status pekerjaan, status perkawinan dan 

posisi jabatan. 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin laki-

laki dan perempuan. Data hasil penelitian yang ditinjau dari jenis kelamin 

responden dapat dilihat pada tabel 4.2, sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Jenis Kelamin Responden 

Jenis Kelamin Jumlah Responden Presentase 

Laki-Laki 44 94% 

Perempuan 3 6% 

Jumlah 47 100% 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 47 responden, apabila 

ditinjau dari karakteristik jenis kelamin responden cenderungan laki-laki 

dibandingkan perempuan yaitu sebesar 94%, hal ini dikarenakan PT. Citra 

Nusantara Enegi adalah perusahaan pendistribusian atau mensuplay gas 

sehingga kebanyakan membutuhkan pekerja laki-laki untuk bekerja 

dilapangan secara fisik yang membutuhkan tenaga keras yang tidak biasa 

dilakukan oleh perempuan.  

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Data hasil penelitian yang ditinjau dari usia responden dapat dilihat pada 

tabel 4.3, sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Usia Responden 

Usia (Tahun) Jumlah Responden Presentase 

20-35 21 44.7% 

36-45 16 34% 

>45 10 21.3% 

Jumlah 47 100% 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.3 dapat diketahui dari 47 responden apabila ditinjau 

dari usia menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan PT. Citra Nusantara 

Energi memiliki usia 20-35 tahun dengan jumlah responden 21 atau 44.7%, 

hal ini membuktikan bahwa sebagian besar karyawan dapat dikategorikan 

usia produktif bagi seseorang untuk menunjukkan keahlian terbaik dalam 
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bekerja, apalagi pekerjaan ini membutuhkan karyawan yang pekerja keras 

yang siap terjun kelapangan. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Data hasil penelitian yang ditinjau dari pendidikan terakhir responden dapat 

dilihat pada tabel 4.4, sebagai berikut: 

Tabel 4.4 Pendidikan Terakhir Responden 

Pendidikan Terakhir Jumlah Responden Presentase 

S2 3 6.4% 

S1 17 36.2% 

Diploma 11 23.4% 

SLTA/Sederajat 16 34% 

Jumlah 47 100% 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 47 responden yang 

ditinjau dari pendidikan terkahir paling banyak dimiliki oleh karyawan 

adalah tingkat S1 yaitu sebesar 17 responden atau 36.2%, hal ini dikarenakan 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi di dominasi oleh pekerjaan yang 

membutuhkan skill untuk mengelolah bagian dalam office. Selanjutnya 

didominasi juga oleh karyawan dengan tingkat pendidikan akhir 

SLTA/Sederajat sebesar 16 responden atau 34%, karena perusahaan 

membutuhkan pekerja lapang yang banya untuk pendistribusian gas ke 

costumer. 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja 

Data hasil penelitian yang ditinjau dari lama bekerja responden dapat dilihat 

pada tabel 4.5, sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 Lama Kerja Responden 

Lama Bekerja (Tahun) Jumlah Responden Presentase 

<1 6 12.8% 

1-3 8 17% 

4-6 14 29.8% 

>6 19 40.4% 

Jumlah 47 100% 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dari 47 responden, apabila 

ditinjau dari karakteristik lama kerja responden terdapat lebih banyak 

karyawan yan bekerja lebih dari 6 tahun, yaitu mencapai 19 karyawan atau 

40.4%. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden bekerja dengan 

lama kerja lebih dari 6 tahun, sehingga apat disimpulkan bahwa karyawan 

PT. Citra Nusantara Energi banyak yang berkomitmen dengan organisasinya 

dan karyawan yang berkomitmen termasuk karyawan tetap karena bekerja 

lebih dari 6 tahun. 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pekerjaan  

Data hasil penelitian yang ditinjau dari status pekerjaan responden dapat 

dilihat pada tabel 4.6, sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Status Pekerjaan Responden 

Status Jumlah Responden Presentase 

Karyawan Tetap 30 63.8% 

Karyawan Kontrak 11 23.4% 

Casual 6 12.8% 

Jumlah 47 100% 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa dari 47 responden, apabila 

ditinjau dari karakteristik status pekerjaan responden menunjukkan 

banyaknya karywan yang berstatus karyawan tetap yang berada pada 

perusahaan, yaitu sebesar 30 karyawan atau 63.8%. Hal ini menunjukkan 
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bahwa kebanyakan karyawan di PT. Citra Nusantara Energi memiliki status 

karyawan tetap, hal ini sepadan dengan karakteristik lama kerja yang di 

dominasi oleh karyawan sudaha bekerja >6 tahun. 

6. Karakteristik Responden Berdasarkan Perkawinan 

Data hasil penelitian yang ditinjau dari status perkawinan responden dapat 

dilihat pada tabel 4.7, sebagai berikut: 

Tabel 4.7 Satus Perkawinan Responden 

Status Jumlah Responden Presentase 

Menikah 41 87.2% 

Belum Menikah 6 12.8% 

Jumlah 47 100% 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui dari 47 responden, apabila ditinjau 

dari karakteristik status perkawinan menunjukkan banyaknya kryawan yang 

bersatus menikah, yaitu sebesar 41 karyawan atau 87.2%. Hal ini 

menunjukkan bahwa kebanyakan karyawan PT. Citra Nusantara Energi 

sudah menikah, sehingga dapat disimpulkan status menikah tidak 

mempengaruhi mereka untuk tetap bekerja di perusahaan PT. Citra 

Nusantara Energi. 

7. Karakteristik Responden Berdasarkan Posisi/Jabatan 

Data hasil penelitian yang ditinjau dari posisi/jabatan responden dapat dilihat 

pada tabel 4.8, sebagai berikut: 

Tabel 4.8 Status Posisi/Jabatan Responden 

Posisi/Jabatan Jumlah Responden Presentase 

HRD & GA 3 6.4% 

Finance 3 6.4% 

IT & IS 3 6.4% 

Sales Marketing 4 8.5% 
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Lanjutan Tabel 4.8 Status Posisi/Jabatan Responden 

Production 10 21.3% 

Technical & Engineering 8 17% 

Management Representative 2 4.3% 

Transportasi 9 19% 

Scurity 2 4.3% 

Cleaning Service 3 6.4% 

Jumlah 47 100% 

Sumber: Data diolah 2019 

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat diketahui bahwa dari 47 Responden 

kebanyakan karyawan posisi jabatanya adalah bagian operational yaitu 

sebanyak 10 karyawan atau 21.3%.  Hal ini dikarena perusahaaan PT. Citra 

Nusantara Energi ini membutuhkan karyawan pada departemen itu untuk 

menyediakan dan mendistibusikan gas alam melalui jaringan pipa. 

 

C. Hasil Uji Instrumen 

1. Uji Validitas 

Hasil uji validitas instrument dari variable kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan organizational citizenship behavior dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.9 Uji Validitas Pada Variabel Kepuasan Kerja 

Variabel Item 

Pertanyaan 

r hitung R tabel Keterangan 

 

Kepuasan 

Kerja (X) 

Item 1 0.781  

 

0.243 

Valid 

Item 2 0.522 Valid 

Item 3 0.516 Valid 

Item 4 0.685 Valid 

Item 5 0.601 Valid 

Sumber: Lampiran 3 Hal 112 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat dijelaskan bahwa keseluruhan item 

pertanyaan pada variable kepuasan kerja memiliki nilai r hitung lebih besar 
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daripada r tabel pada tingkat signifikansi 5%, dengan demikian semua 

instrumen pada penelitian ini dapat dikatakan valid atau layak digunakan 

sebagai pengumpul data. 

Tabel 4.10 Uji Validitas Pada Variabel Komitmen Organisasi 

Variabel Item 

Pertanyaan 

r hitung R tabel Keterangan 

 

Komitmen 

Organisasi 

(Z) 

Item 1 0.582  

 

0.243 

Valid 

Item 2 0.641 Valid 

Item 3 0.535 Valid 

Item 4 0.677 Valid 

Item 5 0.752 Valid 

Sumber: Lampiran 3 Hal 112  

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dijelaskan bahwa keseluruhan item 

pertanyaan pada variable komitmen organisasi memiliki nilai r hitung lebih 

besar daripada r tabel pada tingkat signifikansi 5%, dengan demikian semua 

instrumen pada penelitian ini dapat dikatakan valid atau layak digunakan 

sebagai pengumpul data. 

Tabel 4.11 Uji Validitas Pada Variabel Organizational Citizenship 

Behavior 

Variabel Item 

Pertanyaan 

r hitung R tabel Keterangan 

 

Organizational 

Citizenship 

Behavior (Y) 

Item 1 0.590  

 

0.243 

Valid 

Item 2 0.629 Valid 

Item 3 0.670 Valid 

Item 4 0.664 Valid 

Item 5 0.596 Valid 

Sumber: Lampiran 3 Halaman 113  

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dijelaskan bahwa keseluruhan item 

pertanyaan pada variable organizational citizenship behavior memiliki nilai 

r hitung lebih besar daripada r tabel pada tingkat signifikansi 5%, dengan 
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demikian semua instrumen pada penelitian ini dapat dikatakan valid atau 

layak digunakan sebagai pengumpul data. 

2. Uji Reliabilitas 

Hasil pengujian reliabilitas terhadap variabel kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan organizational citizenship behavior ditunjukkan pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.12 Uji Reliabilitas Pada Variabel Kepuasan Kerja, Komitmen 

Organisasi dan Organizational Citizenship Behavior 

Variabel Koefisien 

Cronbach’s Alpha 

Koefisien 

Pembanding 

Keterangan 

Kepuasan 

Kerja (X) 

0.605 0.6 Reliabel 

Komitmen 

Organisasi (Z) 

0.607 0.6 Reliabel 

OCB (Y) 0.610 0.6 Reliabel 

Sumber: Lampiran 4 Halaman 114 

Berdasarkan tabel 4.12 dapat dijelaskan bahwa semua variabel dalam 

penelitian ini yang meliputi kepuasan kerja, komitmen organisasi dan 

organizational citizenship behavior adalah reliable atau dapat diandalkan, 

hal tersebut dikarenakan nilai koefisien Cronbach Alpha lebih dari ≥ 0,6. 

 

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

1. Hasil Uji Normalitas 

Hasil dari uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.13 Uji Normalitas 

Jumlah Responden (N) Signifikansi Keterangan 

47 0.200 Normal 

Sumber: Lampiran 5 Halaman 115 
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Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa variabel meliputi kepuasan 

kerja, komitmen organisasi dan organizational citizenship behavior tersebut 

telah berdistribusi secara normal, karena nilai signifikansi (0,200 > 0,05).  

2. Hasil Uji Multikolonieritas 

Hasil dari uji multikolonieritas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.14 Uji Multikolonieritas 

Sumber: Lampiran 5 Halaman 116 

Berdasarkan tabel 4.14 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai 

Tolerance variabel independen yang memiliki nilai Tolerance > 0.10 yaitu 

sebesar 0.876. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak 

ada variabel independen yang memiliki nilai VIF < 10 yaitu sebesar 1.141. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar 

variabel independen dalam model regresi ini. 

3. Hasil Uji Heteroskedasitisitas 

Hasil dari uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut: 

Tabel 4.15 Uji Heteroskedasitisitas 

Variabel  Signifikan 

Spearman’s rho 

Keterangan  

Kepuasan 

Kerja (X) 

0,022 Terjadi heteroskedastisitas 

Komitmen 

Organisasi (Z) 

0.645 Tidak terjadi heteroskedastisitas 

Sumber: Lampiran 5 Halaman 116 

Variabel Independen Tolerance VIF Keterangan 

Kepuasan Kerja (X) 0.876 1.141 Non 

Multikolinieritas 

Komitmen Organisasi (Z) 
0.876 1.141 Non 

Multikolinieritas 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 4.15 diatas dapat diketahui bahwa nilai 

korelasi variabel kepuasan kerja dengan Unstandardized Residual memiliki 

nilai signifikan kurang dari 0.05 (0.022 < 0.05), berarti variabel kepuasan 

kerja terjadi heteroskedastistas. Sedangkan korelasi variabel komitmen 

organisasi memiliki nilai signifikan lebih dari 0.05 (0.645 > 0.05), artinya 

variabel ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

4. Hasil Uji Linieritas  

Hasil dari uji linieritas dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.16 Uji Linieritas 

Variabel Sig. Liniarity Sig. Deviation from 

Linearity 

Kepuasan Kerja (X) 0.002 0.353 

Komitmen Organisasi (Z) 0.001 0.744 

Sumber: Lampiran 5 Halaman 117 

Berdasarkan hasil pada Tabel 4.16 diatas dapat diketahui bahwa sig 

linearity untuk kepuasan kerja sebesar 0.002 < 0.05 dan nilai deviation from 

linearity sebesar 0.353 > 0.05. Kemudian untuk komitmen organisasi nilai 

sig linearity sig sebesar 0.001 < 0.05 dan nilai deviation from linearity 

sebesar 0.744 > 0.05, sehingga dapat disimpulkan regresi linier dari kedua 

variabel cukup baik atau mengalami syarat linieritas.  

 

E. Rentang Skala 

Rentang skala digunakan untuk mengetahui item-item pertanyaan dari variabel 

Kepuasan Kerja (X), Komitmen Organisasi (Z) dan OCB (Y) secara keseluruhan 

yang diperoleh dari jawaban responden melalui koesioner. 
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1. Rentang Skala Variabel Kepuasan Kerja 

Tabel dibawah ini menjelaskan masing-masing item pertanyaan dari 

variabel kepuasan kerja yang terdiri dari jawaban responden, skor indikator 

dan kriteria penelitian yang didapat dari skor rata-rata atas jumlah skor secara 

keseluruhan yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.17 Variabel Kepuasan Kerja (X) 

Variabel  Item 

Pertanyaan 

Jawaban Responden Skor 

Indikator 

Kreteria  

Penilaian 

 

 

Kepuasan 

Kerja (X) 

 STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

  

X.1 0 1 7 28 11 190 Puas 

X.2 0 1 2 21 24 212 S.Puas 

X.3 0 0 3 29 15 200 Puas 

X.4 0 2 8 27 10 186 Puas 

X.5 0 4 11 25 7 176 Puas 

Total Skor Indikator  964  

Skor Rata-Rata Rentang Skala 193 Puas 

Sumber: Lampiran 2 Halaman 110 

Berdasarkan tabel 4.17 menunjukkan bahwa tanggapan 47 responden 

atas pernyataan gaji yang saya terima sesuai dengan beban kerja yang 

diberikan oleh perusahaan (X.1) mayoritas menjawab setuju (S) yaitu sebesar 

28 responden yang menghasilkan skor sebesar 190 yang termasuk dalam 

kriteria puas, hasil tersebut memberikan bukti bahwa karyawan PT. citra 

Nusantara Energi puas dengan gaji yang diterima karena sesuai dengan 

beban kerja yang diberikan oleh perusahaan. Tanggapan responden atas 

pernyataan pekerjaan yang saya lakukan sesuai dengan keahlian (X.2) 

mayoritas menjawab Sangat Setuju (SS) yaitu sebesar 24 responden yang 

menghasilkan skor sebesar 212 yang termasuk dalam kriteria sangat puas, 

hasil tersebut memberikan bukti bahwa karyawan PT. Citra Nusantara Energi 
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sangat puas dengan pekerjaan yang dilakukan karena sesuai dengan 

keahliannya. 

Tanggapan responden atas pernyataan saya merasa hubungan kerja yang 

harmonis dengan rekan kerja di perusahaan (X.3) mayoritas menjawab 

Setuju (S) yaitu sebesar 29 respondem yang menghasilkan skor sebesar 200 

yang termasuk dalam kriteria puas, hasil tersebut memberikan bukti bahwa 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi mersakan hubungan yang harmonis 

dengan rekan kerja di perusahaan sehingga memberikan kepuasan terhadap 

karyawan. Tanggapan responden atas pernyataan perusahaan memberikan 

kesempatan promosi jabatan pada setiap karyawan (X.4) mayoritas 

menjawab Setuju (S) yaitu sebesar 27 responden yang menghasilkan skor 

sebesar 186 yang termasuk dalam kriteria puas, hasil tersebut memberikan 

bukti bahwa karyawan PT. Citra Nusantara Energi merasakan puas terhadap 

kesempatan promosi yang diberikan oleh perusahaan kepada setiap 

karyawan. 

Tanggapan responden atas pernyataan atasan selalu memberikan 

dukungan kepada karyawan dalam pekerjaanya (X.5) mayoritas menjawab 

Setuju (S) yaitu sebesar 25 responden yang menghasilkan skor sebesar 176 

yang termasuk dalam kriteria puas, hasil tersebut memberikan bukti bahwa 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi puas terhadap atasan karena selalu 

memberikan dukungan kepada karyawannya dalam melakukan pekerjaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala pada tabel 4.17 diperoleh skor 

rata-rata dari variabel kepuasan kerja sebesar 193 yang masuk dalam kriteria 
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puas, hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja pada karyawan 

PT. Citra Nusantara Energi yang meliputi kepuasan terhadap gaji, kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan 

terhadap promosi dan kepuasan terhadap pengawasan berada pada kriteria 

penilaian puas.  

2. Rentang Skala Variabel Komitmen Organisasi 

Tabel dibawah ini menjelaskan masing-masing item pertanyaan dari 

variabel komitmen organisasi yang terdiri dari jawaban responden, skor 

indikator dan kriteria penelitian yang didapat dari skor rata-rata atas jumlah 

skor secara keseluruhan yang dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.18 Variabel Komitmen Organisasi (Z) 

Variabel  Item 

Pertanyaan 

Jawaban Responden Skor 

Dimensi 

Kreteria  

Penilaian 

 

 

Komitmen 

Organisasi 

(Z) 

 STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

  

Z.1 0 0 2 37 8 194 Tinggi 

Z.2 0 0 13 29 5 180 Tinggi 

Z.3 1 7 18 19 2 155 Cukup 

Z.4 0 0 6 29 12 194 Tinggi 

Z.5 0 3 15 22 7 174 Tinggi 

Total Skor Indikator 897  

Skor Rata-Rata Rentang Skala 179 Tinggi 

Sumber: Lampiran 2 Halaman 110 

Berdasarkan tabel 4.18 menunjukkan bahwa tanggapan 47 responden 

atas pernyataan saya memiliki rasa kekeluargaan dalam perusahaan (Z.1) 

mayoritas menjawab setuju (S) yaitu sebesar 37 responden yang 

menghasilkan skor sebesar 194 yang termasuk dalam kriteria tinggi, hasil 

tersebut memberikan bukti bahwa karyawan PT. Citra Nusantara Energi 

memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi terhadap perusahaan. Tanggapan 



75 
 

responden atas pernyataan saya sangat bahagia menghabiskan karir saya di 

perusahaan (Z.2) mayoritas menjawab setuju (S) yaitu sebesar 29 responden 

yang menghasilkan skor sebesar 180 yang termasuk dalam kriteria tinggi, 

hasil tersebut memberikan bukti bahwa karyawan PT. Citra Nusantara Energi 

memiliki kebahagiaan yang tinggi dengan menghabiskan karirnya di 

perusahaan.  

Tanggapan responden atas pernyataan saya mengalami kerugian jika 

meninggalkan perusahaan (Z.3) mayoritas menjawab setuju (S) yaitu sebesar 

19 responden yang menghasilkan skor sebesar 155 yang termasuk dalam 

kriteria cukup, hasil tersebut memberikan bukti bahwa karyawan PT. Citra 

Nusantara Energi cukup mengalami kerugian jika meninggalkan perusahaan. 

Tanggapan responden atas pernyataan saya ikut bertanggung jawab terhadap 

pencapian tujuan perusahaan (Z.4) mayoritas menjawab Setuju (S) yaitu 

sebesar 29 responden yang menghasilkan skor sebesar 194 yang termasuk 

dalam kriteria tinggi, hasil tersebut memberikan bukti bahwa karyawan PT. 

Citra Nusantara Energi memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Tanggapan 47 responden atas pernyataan saya memiliki keinginan kuat 

untuk tetap tinggal di perusahaan (Z.5) mayoritas menjawab Setuju (S) yaitu 

sebesar 22 responden yang menghasilkan skor sebesar 174 yang termasuk 

dalam kriteria tinggi, hasil tersebut memberikan bukti bahwa karyawan PT. 

Citra Nusantara Energi memiliki keinginan yang kuat tinggi untuk tetap 

tinggal di perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala pada 
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tabel 4.18 diperoleh skor rata-rata dari variabel komitmen organisasi sebesar 

179 yang termasuk dalam kriteria tinggi, hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa komitmen organisasi pada karyawan PT. Citra Nusantara Energi yang 

meliputi Affective Commitment, Continuance Commitment, dan Normative 

Commitment berada pada kriteria penilaian tinggi. 

3. Rentang Skala Variabel Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Tabel dibawah ini menjelaskan masing-masing item pertanyaan dari variabel 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang terdiri dari jawaban 

responden, skor indikator dan kriteria penelitian yang didapat dari skor rata-

rata atas jumlah skor secara keseluruhan yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4.19 Variabel OCB (Y) 

Variabel  Item 

Pertanyaan 

Jawaban Responden Skor 

Dimensi 

Kreteria  

Penilaian 

 

 

OCB (Y) 

 STS 

(1) 

TS 

(2) 

N 

(3) 

S 

(4) 

SS 

(5) 

  

Y.1 0 0 4 28 15 199 Tinggi 

Y.2 0 3 11 25 8 179 Tinggi 

Y.3 0 3 17 23 4 169 Tinggi 

Y.4 0 0 7 31 9 190 Tinggi 

Y.5 0 0 2 30 15 201 Tinggi 

Total Skor Indikator  938  

Skor Rata-Rata Rentang Skala 188 Tinggi 

Sumber: Lampiran 2 Halaman 110 

Berdasarkan tabel 4.19 menunjukkan bahwa tanggapan 47 responden 

atas pernyataan saya memberikan pertolongan kepada rekan kerja yang 

sedang mengalami kesulitan (Y.1) mayoritas menjawab Setuju (S) yaitu 

sebesat 28 responden yang menghasilkan skor sebesar 199 yang termasuk 

dalam kriteria tinggi, hasil tersebut memberikan bukti bahwa karyawan PT. 
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Citra Nusantara Energi memiliki perilaku OCB yang tinggi terkait 

memberikan pertolongan kepada rekan kerja yang mengalami kesulitan. 

Tanggapan responden atas pernyataan saya rela bekerja melebihi standart 

yang ditetapkan perusahaan untuk keuntungan organisasi (Y.2) mayoritas 

menjawab Setuju (S) yaitu sebesar 25 responden yang menghasilkan skor 

sebesar 179 yang termasuk dalam kriteria tinggi, hasil tersebut memberikan 

bukti bahwa karyawan PT. Citra Nusantara Energi rela bekerja melebihi 

standart yang tinggi terhadap pekerjaan yang telah ditetapkan perusahaan 

untuk keuntungan organisasi. 

Tanggapan responden atas pernyataan saya tidak mengeluh tentang 

keadaan kurang ideal yang terjadi dalam perusahaan (Y.3) mayoritas 

menjawab Setuju (S) yaitu sebesar 23 responden yang menghasilkan skor 

sebesar 169 yang termasuk dalam kriteria tinggi, hasil tersebut memberikan 

bukti bahwa karyawan PT. Citra Nusantara Energi tidak pernah mengeluh 

tentang keadaan kurang ideal pada perusahaan. Tanggapan responden atas 

pernyataan saya menjaga hubungan baik dengan rekan kerja agar terhindar 

dari masalah-masalah interpersonal (Y.4) mayoritas menjawab Setuju (S) 

yaitu sebesar 31 responden yang menghasilkan skor sebesar 190 yang 

termasuk dalam kriteria tinggi, hasil tersebut memeberikan bukti bahwa 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi menjaga hungungan baik yang tinggi 

dengan rekan kerja agar terhindar dari masalah-maslah interpersonal. 

Tanggapan responden atas pernyataan saya bertanggung jawab ikut 

serta dalam aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk keberlangsungan 
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hidup perusahaan (Y.5) mayoritas menjawab Setuju (S) yaitu sebesar 30 

responden yang menghasilkan skor sebesar 201 yang termasuk dalam kriteria 

tinggi, hasil tersebut memberikan bukti bahwa karyawan PT. Citra Nusantara 

Energi bertanggung jawab tinggi ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan 

perusahaan untuk keberlangsungan hidup perusahaan.nBerdasarkan hasil 

perhitungan rentang skala pada tabel 4.19 diperoleh skor rata-rata dari 

variabel organizational citizenship behavior sebesar 188 yang yang 

termasuk dalam kriteria tinggi, hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa OCB 

pada karyawan PT. Citra Nusantara Energi yang meliputi Altruism, 

Conscientiousness, Sportmanship, Courtessy, dan Civic Virtue brada pada 

kriteria penilaian tinggi. 

 

F. Analisis Path 

Analisis untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis 

jalur (path analysis). Analisis jalur digunakan untuk menguji besarnya 

sumbangan (kontribusi) yang ditunjukkan oleh koefisien jalur pada setiap 

diagram jalur dari hubungan kausal antar variabel. 

1. Pengaruh Kepuasan Kerja (X) terhadap Komitmen Organisasi (Z) 

Hasil dari statistik yang diolah menggunakan SPSS dengan hasil analisis 

jalur secara parsial mengenai kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, 

dapat dilihat pada tabel 4.20 berikut: 
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Tabel 4.20 Hasil Analisis Jalur Kepuasan Kerja(X) terhadap 

Komitmen Organisasi (Z) 

Variabel Beta T Sig t Keterangan 

Kepuasan 

Kerja (X) 

0.346 2.518 0.015 Signifikan 

Ttabel       = 1.680 

R Square  = 0.124 

Sumber: Lampiran 6 Halaman 118 

Persamaan Path: 

Z= βzxX 

Z= 0.346X 

Berdasarkan tabel 4.20 pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi memiliki nilai pengaruh sebesar 0.346, artinya apabila kepuasan 

kerja yang terdiri dari kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap pekerjaan 

itu sendiri kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap promosi dan 

kepuasan terhadap pengawasan tinggi maka komitmen organisasi yang 

meliputi Affective Commitment, Continuance Commitment, dan Normative 

Commitment semakin tinggi sebesar 0.346. Koefisien determinasi (𝑅2) yang 

digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel kepuasan kerja 

(X) terhadap komitmen organisasi (Z) diperoleh hasil sebesar 0.124. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang dipengaruhi oleh 

kepuasan kerja sebesar 12.4 % dan sisanya 87.6% dipengaruhi oleh variabel 

lain. 

2. Pengaruh Kepuasan Kerja (X) terhadap OCB (Y) 

Hasil dari statistik penelitian yang diolah menggunkan SPSS dengan hasil 

analisis jalur secara parsial mengenai kepuasan kerja terhadap OCB, dapat 

dilihat pada tabel 4.21 berikut: 
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Tabel 4.21 Hasil Analisis Jalur Kepuasan Kerja(X) terhadap OCB (Y) 

Variabel Beta T Sig t Keterangan 

Kepuasan Kerja (X) 0.298 2.377 0.022 Signifikan 

Ttabel       = 1.680 

R Square  = 0.337 

Sumber: Lampiran 6 Halaman 118 

Persamaan Path: 

Y = βyxX 

Y= 0.298X 

Berdasarkan tabel 4.21 pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB 

memiliki nilai sebesar 0.298, artinya apabila kepuasan kerja yang terdiri 

kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap promosi dan kepuasan 

terhadap pengawasan tinggi maka OCB yang meliputi Altruism, 

Conscientiousness, Sportmanship, Courtessy, dan Civic Virtue menjadi lebih 

tinggi sebesar 0.298. Koefisien determinasi (𝑅2) yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi variabel kepuasan kerja (X) terhadap 

variabel OCB (Y) diperoleh hasil sebesar 0.337. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa OCB yang dipengaruhi oleh kepuasan kerja sebesar 33.7% dan 

sisannya sebesar 66.3% dipengaruhi oleh variabel lain. 

3. Pengaruh Komitmen Organisasi (Z) terhadap OCB (Y) 

Hasil dari statistik penelitian yang diolah oleh menggunakan SPSS dengan 

hasil analisis jalur secara parsial mengenai komitmen organisasi terhadap 

OCB, dapat dilihat pada tabel 4.22 berikut: 
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Tabel 4.22 Hasil Analisis Jalur Komitmen Organisasi (Z) terhadap 

OCB (Y) 

Variabel Beta T Sig t Keterangan 

Komitmen 

Organisasi (Z) 

0.381 2.989 0.005 Signifikan 

Ttabel       = 1.680 

R Square  = 0.337 

Sumber: Lampiran 6 Halaman 118 

Persamaan Path: 

Y = βyzZ 

Y = 0.381Z 

Berdasarkan tabel 4.22 pengaruh komitmen organisasi terhadap OCB 

memiliki nilai pengaruh sebesar 0.381, artinya apabila komitmen organisasi 

yang terdiri dari Affective Commitment, Continuance Commitment, dan 

Normative Commitment tinggi maka OCB yang meliputi Altruism, 

Conscientiousness, Sportmanship, Courtessy, dan Civic Virtue semakin 

tinggi sebesar 0.381. Koefisien determinasi (𝑅2) yang digunakan untuk 

mengetahui besarnya kontribusi variabel komitmen organisasi (Z) terhadap 

variabel OCB (Y) diperoleh hasil sebesar 0.337. Hasil tersebut menunjukkan 

bahwa OCB yang dipengaruhi oleh komitmen organisasi sebesar 33.7% dan 

sisanya sebesar 66.3% dipengaruhi oleh variabel lain. 

4. Pengaruh Kepuasan Kerja (X) terhadap OCB (Y) melalui Komitmen 

Organisasi (Z) 

Hasil secara keseluruhan model pada penelitian ini terbagi atas pengaruh 

langsung dan tidak langsung. Pengaruh tidak langsung didapat dari hasil 

perkalian 2 pengaruh langsung ditambah 1 pengaruh langsung. Apabila 

kedua pengaruh langsung membentuknya signifikan maka pengaruh tidak 
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langsung dinyatakan signifikan. Tabel berikut menyajikan hasil pengujian 

pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung: 

Tabel 4.23 Hasil Analisis Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

Pengaruh 

Variabel 

Pengaruh Kausal Total 

Langsung Tidak Langsung 

X terhadap Y 0.298 - 0.298 

X terhadap Z 0.346 - 0.346 

Z terhadap Y 0.381 - 0.381 

X terhadap Y 

melalui Z 
- 0.298 + (0.346 x 

0.381) 

0.430 

Sumber: Lampiran 6 Halaman 119 

Persamaan Path: 

Y =  βyxX + βzxX.βyzZ  

Y= 0.298X + 0.346X.0.381Z 

Berdasarkan tabel 4.23 dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 

tidak langsung antara kepuasan kerja (X) terhadap OCB (Y) melalui 

komitmen organisasi (Z) sebesar 0.430. Hasil ini diperoleh dengan 

mengalihkan hasil pengaruh variabel X terhadap Z dan Z terhadap Y, lalu 

ditambahkan dengan pengaruh langsung X terhadap Y sehingga diperoleh 

hasil pengaruh tidak langsung. 

Pada tabel 4.23 dapat dilihat bahwa pengaruh secara tidak langsung 

lebih besar daripada pengaruh langsung, ini membuktikan bahwa komitmen 

organisasi menjadi perantara pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB.  

Berdasarkan kedua persamaan di atas dapat diperoleh hasil analisis jalur 

(path analysis) sebagai berikut: 
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Gambar 4.2 Model Analisis Jalur Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap 

OCB melalui Komitmen Organisasi 

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat disimpulkan adanya 

pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi, kepuasan kerja 

terhadap OCB, komitmen organisasi terhadap OCB dan kepuasan kerja 

terhadap OCB melalui komitmen organisasi secara signifikan. Dari tabel 

4.23 terdapat hasil perbandingan antara pengaruh langsung dan tidak 

langsung yang sama-sama memiliki pengaruh. Pengaruh tidak langsung 

yaitu, variabel kepuasan kerja (X) terhadap OCB (Y) melalui komitmen 

organisasi (Z) terlihat memiliki pengaruh lebih besar diabanding dengan 

pengaruh langsung.  

Hal tersebut bermakna jika kepuasan kerja sangat dirasakan karyawan 

maka komitmen organisasi akan lebih meningkat dan akan membuat OCB 

karyawan juga semakin meningkat. Jika karyawan puas terhadap gaji yang 

diterima, pekerjaan yang dilakukan, rekan keja yang ada di perusahaan, 

promosi yang diberikan dan pengawasan yang ada di perusahaan maka akan 

menciptakan komitmen organisasi karena mempunyai perasaan puas atas apa 

Kepuasan Kerja (X) 

 

Komitmen Organisasi (Z) 

 

Organization Citizenship 

Behavior (Y) 

 

0.346 (sig) 

0.298 (sig) 

0.381 (sig) 0.430 
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yang diberikan perusahaan sehingga akan menciptakan perilaku 

organizational citizenship behavior. 

G. Pengujian Hipotesis 

1. Hipotesis 1 

Hipotesis 1 yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap komitmen organisasi. Hasil dari hipotesis tersebut dapat 

dilihat dari hasil uji t dengan membandingkan thitung atau sig t dengan ttabel 

probabilitas signifikansi tidak lebih dari 0.05 seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.24 Hasil Hipotesis Kepuasan Kerja (X) terhadap Komitmen 

Organisasi (Z) 

Variabel T Sig t Keterangan 

Kepuasan Kerja (X) 2.518 0.015 Signifikan 

Ttabel   = 1.680 

Sumber: Lampiran 6 Halaman 118 

Berdasarkan hasil analisis hipotesis 1 pada Tabel 4.24 menyatakan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi karyawan PT. Citra Nusantara Energi, dengan memeperoleh nilai 

thitung sebesar 2.518 dengan nilai signifikansi 0.015. Hal ini menunjukkan 

bahwa pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi memiliki 

nilai signifikansi kurang dari 0.05 (0.015 < 0.05) dan thitung yang lebih besar 

dari ttabel sebesar (2.518 > 1.680) maka H0 ditolak dan Ha diterima, dapat 

disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap komitmen karyawan.  
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Gambar 4.3 Kurva uji t hipotesis 1 

2. Hipotesis 2 

Hipotesis 2 yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap OCB. Hasil dari hipotesis tersebut dapat dilihat dari hasil 

uji t dengan membandingkan thitung atau sig t dengan ttabel probabilitas 

signifikansi tidak lebih dari 0.05 seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.25 Hasil Hipotesis Kepuasan Kerja (X) terhadap OCB (Y) 

Variabel T Sig t Keterangan 

Kepuasan Kerja (X) 2.377 0.022 Signifikan 

Ttabel   = 1.680 

Sumber: Lampiran 6 Halaman 118 

Berdasarkan hasil analisis hipotesis 2 pada Tabel 4.25 menyatakan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi, dengan memeperoleh nilai thitung 

sebesar 2.377 dengan nilai signifikansi 0.022. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB memiliki nilai signifikansi kurang 

dari 0.05 (0.022 < 0.05) dan thitung yang lebih besar dari ttabel sebesar (2.377 > 

1.680) maka H0 ditolak dan Ha diterima, dapat disimpulkan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. 

1.680 2.158 0 
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Gambar 4.4 Kurva uji t hipotesis 2 

3. Hipotesis 3 

Hipotesis 3 yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap OCB. Hasil dari hipotesis tersebut dapat dilihat dari 

hasil uji t dengan membandingkan thitung atau sig t dengan ttabel probabilitas 

signifikansi tidak lebih dari 0.05 seperti pada tabel dibawah ini: 

Tabel 4.26 Hasil Hipotesis Komitmen Organisasi (Z) terhadap  

OCB (Y) 

Variabel T Sig t Keterangan 

Komitmen Organisasi (Z) 2.989 0.005 Signifikan 

     Ttabel   = 1.680 

Sumber: Lampiran 6 Halaman 118 

Berdasarkan hasil analisis hipotesis 3 pada Tabel 4.26 menyatakan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

OCB karyawan PT. Citra Nusantara Energi, dengan memeperoleh nilai thitung 

sebesar 2.989 dengan nilai signifikansi 0.005. Hal ini menunjukkan bahwa 

pengaruh komitmen organisasi terhadap OCB memiliki nilai signifikansi 

kurang dari 0.05 (0.005 < 0.05) dan thitung yang lebih besar dari ttabel sebesar 

(2.989 > 1.680) maka H0 ditolak dan Ha diterima, dapat disimpulkan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. 

1.680 2.377 0 
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Gambar 4.5 Kurva uji t hipotesis 3  

4. Hipotesis 4 

Hipotesis 4 yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap OCB dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening. 

Hasil dari hipotesis tersebut dapat dilihat dari hasil uji sobel seperti pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 4. 27 Hasil Hipotesis Kepuasan Kerja (X) terhadap  

OCB (Y) melalui Komitmen Organisasi (Z) 

Variabel  B SE Thitung P-Value Keterangan 

X terhadap Y 0.298 0.126 2.377 0.022 Signifikan 

X terhadap Z 0.346 0.138 2.518 0.015 Signifikan 

Z terhadap Y 0.381 0.127 2.989 0.005 Signifikan 

X terhadap Y 

melalui Z 

0.430 0.068 1.939 - Signifikan 

Sumber: Lampiran 6 Halaman 119 

Berdasarkan hasil analisis hipotesis 4 pada Tabel 4.27 menyatakan 

kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap OCB melalui komitmen 

karyawan sebagai variabel intervening pada karyawan PT. Citra Nusantara 

Energi memiliki thitung sebesar 1.939, berarti pengaruh kepuasan kerja 

terhadap OCB melalui komitmen organisasi memiliki nilai signifikansi lebih 

besar dari ttabel. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap OCB melalui komitmen organisasi sebagai 

1.680 2.989 0 
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variabel intervening, dapat dibuktikan kebenarannya karena thitung lebih besar 

dari ttabel (1.939 > 1.680). 

 

H. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan analisis data mulai dari rentang skala, path analysis, uji t, uji sobel 

dan pengujian instrumen penelitian akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja merupakan salah satu elmen yang cukup penting dalam 

organisasi, hal ini disebabkan kepuasan kerja dapat mempengaruhi perilaku 

karyawan dalam bekerja seperti malas, rajin, produktif dan lain-lain, atau 

mempunyai hubungan beberapa jenis perilaku yang sangat penting dalam 

organisasi, seperti keluar (mengarah pada perilaku untuk meninggalkan 

organisasi), suara (aktif dan konstruktif mencoba untuk memperbaiki 

kondisi), kesetiaan (tetap optimis menunggu kondisi membaik) dan 

pengabaian (membiarkan kondisi-kondisi memburuk termasuk 

keterlambatan kronis dan berkurangnya usaha). Hasil perhitungan dari rata-

rata rentang skala kepuasan kerja yang terjadi pada karyawan PT. Citra 

Nusantara Enegri berada dalam kategori tinggi, hal ini berarti karyawan 

merasa puas bekerja pada perusahaan. 

Berberapa indikator kepuasan kerja dinilai dirasakan puas oleh 

karyawan, kepuasan kerja terhadap gaji yang diterima dalam kategori puas. 

Hal ini karena gaji yang diterima sesuai dengan beban kerja yang diberikan 

oleh perusahaan, sistem penggajian yang ada di perusahaan mereka anggap 
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tidak ambigu sesuai dengan kebijakan perusahaan, seperti adanya 

pemotongan gaji jika terlambat dan adanya tunjangan kehadiran setiap bulan 

bagi karyawan yang tidak pernah terlambat dan absen. Kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri dirasakan puas oleh karyawan, hal ini karena 

perusahaan memeberikan pekerjaan kepada karyawan sesuai dengan 

keahlian karyawan dalam melakukan pekerjaan tersebut.  

Sehingga pekerjaan bias dinimati oleh karyawan tanpa ada paksaan dan 

juga sejalan dengan karakteristik responden berdasarkan usia dimana 

terdapat banyaknya responden yang berusia 20-35 tahun yaitu pada usia 

produktif, dengan seiring bertambahnya usia maka karyawan akan memiliki 

pengalaman kerja yang cukup. Sehingga pekerjaan dapat dinikmati dan 

memberikan mereka peluang untuk menggunakan keterampilan dan 

kemampuan mereka dalam menyelesaikan tugas.  

Kepuasan terhadap hubungan kerja dengan rekan kerja dirasakan puas 

oleh karyawan, hal ini dikarenakan memiliki hubungan yang harmonis 

dengan rekan kerja di perusahaan dan lebih mengedepankan kekeluargaan 

dan silaturahmi sehingga meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan terhadap 

promosi yang ada di perusahaan dirasakan puas oleh karyawan, hal ini karena 

perusahaan memberikan kesempatan promosi jabatan pada setiap 

karyawannya untuk mendayagunakan kemampuan dan keahlian karyawan 

setinggi mungkin tanpa membeda-bedakan. Kepuasan terhadap pengawasan 

yang dilakukan perusahaan dinilai puas, karena atasan memberikan 

dukungan kepada karyawan dalam melaksanakan pekerjaan berupa bantuan 
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teknis dan dukungan prilaku, atasan juga terbuka dan mau bekerjasama 

dengan bawahan.  

Pada perusahaan ini pihak manajemen memberi pengarahan dan 

pengetahuan yang lebih terhadap karyawan agar dapat mengerjakan 

pekerjaan dengan baik. Pengawasan tidak hanya dilakukan secara langsung 

tetapi juga menggunakan GPS untuk mengawasi karyawan di devisi 

transportasi pada saat pengiriman gas. Pada kenyataannya sesuai dengan 

latar belakang ada beberapa karyawan yang keberatan karena merasa diawasi 

terus menerus, tetapi ada juga yang merasa terbiasa dengan adanya GPS ini 

karena merasa diperhatikan atas kinerjannya. Pengawasan ini dilakukan agar 

terlihat mana karyawan yang malas dan yang betul-betul rajin dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

2. Komitmen Organisasi 

Komitmen organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas 

karyawan pada organisasi, karyawan yang memiliki komitmen organisasi 

yang tinggi akan mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi untuk 

keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan dan memiliki keinginan kuat 

tetap bertahan di dalam organisasinnya. Hasil perhitungan dari rata-rata 

rentang skala komitmen organisasi yang terjadi pada karyawan PT. Citra 

Nusantara Energi berada dalam kategori tinggi, hal ini berarti dimensi dari 

komitmen organisasi dinilai tinggi dalam berkomitmen pada perusahaan. 

Dimensi komitmen organisasi merupakan hal yang mendasari karyawan 

untuk bertahan dalam organisasi, pada perusahaan PT. Citra Nusantara 
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Energi membuktikan bahwa dari dimensi affective commitment dalam 

kategori tinggi, dikarenakan karyawan memiliki rasa kekeluargaan dalam 

perusahaan dan mempunyai perasaan sangat bahagia biasa menghabiskan 

karirnya di perusahaan. Hal ini karyawan memiliki kedekatan emosional 

yang erat terhadap perusahaan dan selalu ingin terikat oleh organisasi serta 

mengedepankan hubungan silaturahmi sesama karyawan.  

Dimensi continuance commitment dalam kategori cukup, karena 

kebanyakan karyawan cukup mengalami kerugian jika meninggalkan 

perusahaan, namun perusahaan kurang memperhatikan karyawan yang 

masih bekerja kurang dari 1 tahun atau masih dalam status karyawan kontrak 

sehingga merka terkadang merasa tidak mengalami kerugian jika 

meninggalkan perusahaan tersebut. Dimensi normative commitment dalam 

kategori tinggi, karena karyawan merasa ikut bertanggung jawab terhadap 

pencapaian tujuan perusahaan dan memiliki keinginan kuat untuk tetap 

tinggal di perusahaan. Hal ini juga dapat dilihat dari karakteristik responden 

lama kerja dan status pekerjaan yaitu banyaknya responden yang memiliki 

masa kerja lebih dari 6 tahun dan sebagai karyawan tetap, sehingga  

menunjukkan banyaknya karyawan ingin menetap pada perusahaan dan 

memiliki kewajiban untuk bertahan dalam organisasi. 

3. Organizational Citizenship Behavior  

Organizational citizenship behavior merupakan sikap karyawan PT. 

Citra Nusantara Energi yang bekerja diluar tugas dan tanggung jawabnya 

tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Hasil dari perhitungan 
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rata-rata rentang skala OCB yang terjadi pada karyawan PT. Citra Nusantara 

Energi berada dalam kategori tinggi, hal ini sesuai dengan perilaku karyawan 

diperusahaan yang bekerja sesuai tugas yang diberikan dan seringkali 

bekerja melebihi standart yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Dimensi OCB merupakan hal yang menentukan karyawan dalam 

berperilaku terhadap perusahaannya, dimensi altruism merupakan perilaku 

karyawan yang memberikan pertolongan kepada rekan kerja yang 

mengalami kesulitan walaupun diluar tugas dan tanggung jawabnya. Pada 

dimensi ini dinilai tinggi, karena karyawan siap membantu rekan kerjanya 

yang memiliki beban lebih berat, kurang paham dan menggantikan pekerjaan 

rekan kerja yang berhalangan hadir. 

Dimensi conscientiousness yang merupakan dedikasi dari karyawan PT. 

Citra Nusantara Energi untuk bekerja melebihi standart yang ditetapkan 

perusahaan demi keuntungan organisasi, berada dalam kategori tinggi. 

Dimana karyawan siap membersihkan dan merapikan tempat atau peralatan 

bekerja setelah digunakan, ikut memelihara sumber daya dan hal-hal yang 

berkaitan dengan pemeliharaan internal karyawan dalam kategori penilaian 

tinggi. Namun kenyataannya sesuai dengan latar belakang ada beberapa 

karyawan pada PT. Citra Nusantara Energi masih tidak tepat waktu dalam 

hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan sesuai dengan tabel 1.1 banyaknya 

presentase karyawan yang datang tidak tepat waktu pada jam masuk kerja 

dan pulang sebelum waktunya.  
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Dimensi Sportmanship yang merupakan tindakan karyawan tidak 

mengeluh tentang keadaan kurang ideal yang terjadi dalam perusahaan 

dinilai tinggi. Hal ini karena jika ada karyawan yang mengeluhkan hal-hal 

yang berkaitan dengan pekerjaan maupun lingkungan kerja ketika terjadi 

masalah, perusahaan tidak ingin membesar-besarkan masalah yang terjadi di 

organisasi dan mengambil sisi positif dari kondisi tersebut dan mencari jalan 

keluar bersama-sama untuk menangani masalah yang terjadi diperusahaan 

agar tidak berlarut-larut dalam masalah.  

Dimensi courtessy merupakan tindakan karyawan dalam menjaga 

hubungan baik dengan rekan kerja agar terhindar dari masalah-masalah 

interpersonal dinilai tinggi, karena karyawan pada PT. Citra Nusantara 

Energi siap membantu rekan kerjanya untuk memberikan konsultasi dan 

informasi yang diperlukan serta menghargai hak dan privasi mereka dan 

lebih mengedepankan silaturahami daripada adanya masalah-masalah 

interpersonal. Dimesnsi civic virtue merupakan perilaku karyawan 

bertanggung jawab ikut serta dalam aktivitas yang dilakukan perusahaan 

untuk keberlangsungan hidup perusahaan berada dalam kategori tinggi, 

karena karyawan tidak hanya aktif dalam mengemukakan pendapat tetapi 

aktif juga dalam menghadiri pertemuan-pertemuan yang menguntungkan 

organisasi, tetap mengikuti rapat meskipun tidak ada kaitannya dengan 

departemennya dan terus mengikuti perkembangan isu-isu yang terjadi di 

organisasi, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas organisasi. 
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4. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh kepuasan kerja terhadap 

komitmen organisasi pada karyawan PT. Citra Nusantara Energi, koefisien 

variabel kepuasan kerja yang meliputi kepuasan terhadap gaji, kepuasan 

terhadap pekerjaan itu sendiri kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan 

terhadap promosi dan kepuasan terhadap pengawasan mempengaruhi secara 

positif dan signifikan terhadap variabel komitmen organisasi.  

Adanya pengaruh tersebut menunjukkan bahwa kepuasan kerja dapat 

meningkatkan komitmen organisasi, sehingga apabila kepuasan kerja tinggi 

maka karyawan akan semakin merasa terikat dan tetap ingin bertahan dalam 

perusahaan. Penemuan hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian 

terdahulu yaitu peneliti Widayanto, Lau dan Kartika (2014), hasil ini 

menunjukkan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

komitmen organisasional. Hal ini berarti semakin tinggi kepuasan kerja maka 

akan mempengaruhi komitmen organisasi karyawan. Penelitian lain juga 

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

variabel kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasi. 

Selain itu, hasil penelitian ini mendukung pendapat 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 
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mengarah kepada komitmen adalah kepuasan kerja akan mengarah ke 

kehidupan kerja yang lebih baik. 

5. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap OCB 

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh kepuasan kerja terhadap 

OCB pada karyawan PT. Citra Nusantara Energi, koefisien variabel 

kepuasan kerja yang meliputi kepuasan terhadap gaji, kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri kepuasan terhadap rekan kerja, kepuasan terhadap 

promosi dan kepuasan terhadap pengawasan mempengaruhi secara positif 

dan signifikan terhadap variabel OCB. Adanya pengaruh tersebut 

menunjukkan bahwa karyawan yang puas terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya akan semaksimal mungkin melakukan pekerjaan itu dengan 

performa terbaiknya. Karyawan yang puas akan lebih bertanggung jawab 

untuk meningkatkan kemajuan perusahaannya, membantu rekan kerja 

walaupun diluar tugasnya, rela bekerja diluar standart yang telah ditentukan 

untuknnya, menerima dan menoleransi keadaan yang kurang ideal pada 

perusahaan, mencegah timbulnya masalah dengan rekan kerja.  

Penemuan hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu 

dari Penelitian Prabowo dan indi (2014) dan William dan Setiawan (2013) 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap perilaku OCB. Hal ini semakin puas seseorang terhadap 

pekerjaannya, maka akan semakin tinggi pula perilaku OCB-nya terhadap 

organsisasi. Perilaku OCB ini akan memberikan pengaruh positif bagi 

karyawan dan juga organisasi, karyawan yang berperilaku OCB akan dengan 
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mudah bekerjasama dengan orang lain, dan memeperoleh respon positif dari 

atasan.  

Selain itu, hasil penelitian ini mendukung pendapat Robbin & Judge 

(2015:53), Ketika karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya akan berbicara positif mengenai organisasi, bekerja secara 

maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya, bahkan melakukan beberapa 

hal yang mungkin di luar tugasnya karena ingin membalas pengalaman 

positif yang diperolehnya. 

6. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap OCB 

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh komitmen organisasi 

terhadap OCB pada karyawan PT. Citra Nusantara Energi, koefisien variabel 

komitmen organisasi yang meliputi memiliki kedekatan emosional yang erat 

terhadap organisasi, mengalami kerugian besar jika meninggalkan organisasi 

dan adanya loyalitas terhadap perusahaan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap organizational citizendhip behavior. Karyawan yang berkomitmen 

tinggi pada perusahaan secara otomatis akan memiliki perilaku OCB yang 

tinggi, karena secara tidak sadar karyawan akan merasa ingin selalu menjadi 

bagian dari organisasi. 

Perilaku OCB merupakan perilaku yang ditimbulkan oleh karyawan 

melampaui peran, tugas dan deskripsi pekerjaan yang telah disyaratkan oleh 

perusahaan. Karyawan dengan OCB akan menunjukkan perilaku yang rela 

bekerja melebihi standart secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, 

semua dikerjakan murni atas dedikasi terhadap perusahaan. Penemuan hasil 
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penelitian ini memperkuat penelitian terdahulu dari Dewi dan Swandana 

(2016) 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 karyawan yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap 

organisasinya akan menunjukkan perilaku OCB yang baik guna memajukan 

organisasinya. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pendapat 

Robbin & Judge (2015:47), ketika seseorang mempunyai komitmen yang 

tinggi terhadap organisasinya, maka orang tersebut akan melakukan apapun 

untuk memajukan perusahaannya karena keyakinannya terhadap 

organisasinya dan tidak mempunyai keinginan untuk resain (keluar dari 

perusahaan) 

7. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap OCB dengan Komitmen 

Organisasi sebagai Variabel Intervening 

Hasil analisis menunjukkan adanya pengaruh kepuasan kerja terhadap 

OCB dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening pada 

karyawan PT. Citra Nusantara Energi, hasil ini ditunjukkan dari 

perbandingan pengaruh langsung dan tidak langsung yang sama-sama 

memiliki pengaruh. Namun, pengaruh tidak langsung yaitu variabel 

kepuasan kerja terhadap OCB melalui komitmen organisasi memiliki 

pengaruh lebih besar dibandingkan pengaruh langsung variabel kepuasan 
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kerja terhadap OCB, yang artinya pengaruh kepuasan kerja terhadap 

organizational citizenship behavior akan lebih besar pengaruhnya jika 

melalui komitmen organisasi.  

Penemuan hasil penelitian ini memperkuat hasil penelitian terdahulu 

dari Vania dan Purba (2014) dan 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. Selain itu, hasil penelitian ini juga mendukung pendapat Foot 

dan Tang dalam Wirawan (2013:728) menyatakan 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.  

 


