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ABSTRACT 

 

  Organizational Citizenship Behavior (OCB) with regard to the 

manifestation of a person (employee) as a social creature. Emotional skills 

(ability to work) is part of the OCB to produce outstanding performance in the 

job. Organizational culture guide the behavior of employees to improve work 

ability, commitment and loyalty of employees who have the organizational 

commitment is high performing not only tasks that have become obligations, but 

will voluntarily work on things that can be classified as additional interventions 

(extra effort). 

  Samples adalam this study are employees of PT. Pawnshop (Persero) 

Regional Office XI Semarang Pawnshop 60 people. Data collection techniques 

using a questionnaire with Likert scale. Test instruments used validity and test 

reliabiltas. Analysis of the data used is multiple linear regression, with ujit, F test 

and coefficient determinai. 

Based on the analysis and discussion of results, it can be concluded that 

(1) Cultural Organization positive and significant impact on the Organization 

Citizenship Behavior (OCB); (2) Organizational Commitment positive and 

significant impact on the Organization Citizenship Behavior (OCB) and (3) 

Organizational Culture and Organizational Commitment positive and significant 

impact on the Organization Citizenship Behavior (OCB). 

 

Keywords:  Organizational Culture, Organizational Commitment, 

Organization Citizenship Behavior (OCB). 
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ABSTRAK 

 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) berkaitan dengan manifestasi 

seorang (pegawai) sebagai mahluk sosial. Kecakapan emosi (kemampuan kerja) 

merupakan bagian dari OCB yang dapat menghasilkan kinerja yang menonjol 

dalam pekerjaan. Budaya organisasi mengarahkan perilaku pegawai untuk 

meningkatkan kemampuan kerja, komitmen dan loyalitas karyawan yang 

memiliki komitmen organisasional yang tinggi akan melakukan tidak hanya 

tugas-tugas yang telah menjadi kewajibannya, tetapi dengan sukarela akan 

mengerjakan hal-hal yang dapat digolongkan sebagai usaha-usaha ekstra (extra 

effort).  

Sampel adalam penelitian ini adalah karyawan KanWil PT. Pegadaian 

(Persero) Kantor Wilayah Pegadaian XI Jawa Tengah sebanyak 60 orang. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert.  Uji instrumen 

menggunakan uji validitas dan uji reliabiltas. Analisis data yang digunakan adalah 

regresi linear berganda, dengan ujit, uji F dan koefisien determinai. 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian, dapat ditarik 

kesimpulan bahwa  (1) Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap Organization Citizenship Behavior (OCB); (2) Komitmen Organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organization Citizenship Behavior 

(OCB) dan (3) Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap Organization Citizenship Behavior (OCB).  

 

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Komitmen Organisasi, Organization 

Citizenship Behavior (OCB) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  Masalah  

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam usaha 

perubahan secara eksternal atau yang berkaitan dengan organisasi maupun secara 

internal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Perubahan internal dalam 

organisasi salah satunya dengan memperbaiki kualitas SDM dan juga 

meningkatkan kemampuan bekerja dalam tim.  

Organizational Citizenship Behavior (OCB) berkaitan dengan manifestasi 

seseorang (pegawai) sebagai makhluk sosial. Dengan kemampuan berempati 

pegawai bisa memahami orang lain dan lingkungannya serta bisa menyelaraskan 

nilai-nilai individual yang dianutnya dengan nilai-nilai yang dianut 

lingkungannya, sehingga muncul perilaku good citizen. Kecakapan emosi 

(kemampuan kerja) merupakan bagian dari OCB yang dapat menghasilkan kinerja 

yang menonjol dalam pekerjaan. 

Untuk memiliki pegawai terampil yang memiliki kemampuan kerja, 

komitmen dan loyalitas yang tinggi terhadap instansi bukanlah suatu hal yang 

mudah karena banyak faktor yang mempengaruhinya, salah satunya adalah 

budaya organisasi (organization culture). Budaya organisasi mengarahkan 

perilaku pegawai untuk meningkatkan kemampuan kerja, komitmen dan loyalitas, 

serta perilaku extra role seperti: membantu rekan kerja, sukarela melakukan 

kegiatan extra, menghindari konflik dengan rekan kerja, Perilaku dari karyawan 
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organisasi, menghargai peraturan yang berlaku, toleransi pada situasi yang kurang 

ideal/menyenangkan, memberi saran yang membangun, serta tidak membuang-

buang waktu ditempat kerja. 

Budaya organisasi memiliki tujuan untuk mengubah sikap dan juga 

perilaku sumber daya manusia (SDM) yang ada agar dapat meningkatkan 

produktivitas kerja untuk menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan 

datang. Manfaat dari penerapan budaya organisasi yang baik adalah dapat 

meningkatkan jiwa gotong royong, meningkatkan kebersamaan, saling terbuka 

satu sama lain, meningkatkan jiwa kekeluargaan, meningkatkan rasa 

kekeluargaan, membangun komunikasi yang lebih baik, meningkatkan 

produktivitas kerja, tanggap dengan perkembangan dunia luar, dan lain 

sebagainya, yang sebagian besar merupakan bagian dari Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 

Keinginan karyawan untuk bekerja dengan kualitas yang baik dan 

berusaha menciptakan layanan terbaik merupakan indikasi dari Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) yang dimilki oleh seorang karyawan. Organizatio-

nal Citizenship Behavior adalah sikap perilaku karyawan yang dilakukan dengan 

sukarela, tulus, senang hati tanpa harus diperintah dan dikendalikan oleh 

perusahaan. Karyawan yang memiliki OCB akan memiliki loyalitas yang tinggi 

terhadap organisasi tempatnya bekerja, dan dengan sendirinya akan merasa 

nyaman dan aman terhadap pekerjaannya (Organ et al,  2006). 

Loyalitas yang tinggi terhadap organisasi didapat juga jika karyawan 

memiliki komitmen yang tinggi. Komitmen organisasi merupakan suatu sikap 
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yang mencerminkan keinginan kuat untuk tetap berada dalam organisasi, berusaha 

untuk sesuai dengan keinginan organisasi serta menerima nilai dan tujuan 

organisasi (Luthans, 2006). 

Komitmen organisasi pada karyawan yang tinggi biasanya akan 

meningkatkan kinerja yang tinggi dan sekaligus dapat menurunkan tingkat absensi 

dan sebaliknya jika seorang karyawan memiliki tingkat komitmen rendah maka 

kinerjanya juga rendah. 

 Menurut Organ (2006), komitmen merupakan salah satu variabel yang 

telah banyak diketahui memiliki kaitan yang erat dengan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). Karyawan yang memiliki komitmen organisasional 

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

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

digolongkan sebagai usaha-usaha ekstra (extra effort). OCB adalah sebuah 

kerelaan mengerjakan tugas melebihi tugas pokoknya atau kerelaan mengerjakan 

tugas diluar tugas atau peran formal yang telah ditetapkan tanpa adanya 

permintaan dan reward secara formal dari organisasi. Jika karyawan dalam 

organisasi memiliki OCB, maka usaha untuk mengendalikan karyawan menurun, 

karena karyawan dapat mengendalikan perilakunya sendiri atau mampu memilih 

perilaku terbaik untuk kepentingan organisasinya. 

Di dalam era yang semakin kompetitif, budaya organisasi berkembang 

sesuai perkembangan lingkungan (Wibowo, 2012). Budaya organisasi merupakan 

suatu persepsi bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi itu atau 

sistem maka akan dihargai bersama oleh organisasi (Robbins, 2014).                                                          
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Karakteristik-karakteristik inilah yang akan membedakan suatu organisasi dengan 

organisasi lainnya. Di sisi lain, budaya organisasi memiliki dampak yang kuat 

pada perilaku karyawan yang diikuti dengan efektivitas organisasi dan akan 

memudahkan manajer dalam memahami organisasi di mana mereka bekerja tidak 

hanya untuk perumusan kebijakan dan prosedur, tetapi untuk memahami perilaku 

manusia dan pemanfaatan sumber daya manusia mereka dengan cara yang terbaik 

(Khan,  2011). Oleh karena itu, tentunya perusahaan perlu membangun budaya 

organisasi yang kuat bersama dengan karyawan karena faktor ini memiliki 

pengaruh akan munculnya perilaku positif di antara karyawan, salah satunya 

adalah perilaku yang menunjukkan OCB. 

Selain budaya organisasi dan komitmen organisasi yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini adalah komitmen organisasional sebagai mediator dalam 

menciptakan OCB di dalam perusahaan. Robbins (2014) mendefinisikan bahwa 

komitmen organisasional adalah tingkat sampai mana seorang karyawan 

mengkaitkan dirinya ke organisasi tertentu dan sasaran-sasarannya, dan berharap 

mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Komitmen 

organisasional menjadi salah satu anteseden yang kuat dari OCB (Khan dan 

Rashid, 2012). Seseorang yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan 

sering menampilkan perilaku OCB (Bakhshi, Sharma, dan Kumar, 2011). 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap yang ditemukan pada 

penelitian terdahulu. Pada penelitian Rini, dkk (2013), menyatakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap OCB dengan nilai koefisien regresi 

positif (β=0,266) dengan nilai p-value signifikan 0,007 yang seharusnya pada taraf 



5 
 

 

nyata signifikan value bernilai <0,05 (p<0,05), bertolak belakang dengan 

penelitian Khan dan Rashid (2012) budaya organisasi tidak berpengaruh 

signifikan terhadap OCB dengan nilai koefisien regresi positif (β=0,226) dengan 

nilai p signifikan 0,257 karena nilai p-value signifikan > 0,05 yang seharusnya 

pada taraf nyata signifikan p-value bernilai <0,05 (p<0,05), maka dapat 

disimpulkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

OCB. 

Pada penelitian Khan dan Rashid (2012) yang menyatakan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap OCB dengan nilai 

koefisien regresi (β=0,0299) dengan nilai p-value signifikan 0,020 karena nilai p-

value signifikan <0,05 yang memang seharusnya berada signifikan pada <0,05 

(p<0,05), maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasional berpengaruh 

signifikan terhadap OCB. Bertolak belakang dengan penelitian tersebut, penelitian 

Darmawati, dkk (2013) yang menyatakan komitmen organisasi ternyata tidak 

memiliki pengaruh terhadap variabel OCB. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 

koefisien regresi negatif (β= -0,52) dengan nilai p-value signifikan 0,625 karena 

nilai p-value signifikan > 0,05 yang seharusnya pada taraf nyata p-value bernilai < 

0,05 (p<0,05) maka dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi tidak 

berpengaruh terhadap OCB.  

Dalam objek penelitian ini yaitu Pegawai di KanWil PT. Pegadaian 

(persero) Jawa Tengah.  Kantor Wilayah Pegadaian XI Semarang yang beralamat 

di Jl. Ki Mangunsarkoro No.7, Semarang, Jawa Tengah. Kanwil XI mempunyai 

442 outlet yang tersebar di provinsi Jawa Tengah dan DI. Yogyakrata. Kantor 
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Wilayah. Usaha yang bergerak dibidang jasa ini, berusaha untuk selalu 

meningkatkan kualitas kinerja yang baik baik setiap karyawan. Berdasarkan 

research gap diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul   

“Pengaruh Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap 

Organization Citizenship Behavior (OCB) Pegawai di KanWil PT. Pegadaian 

(persero) Jawa Tengah” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, dapat diketahui 

bahwa Organizational Citizenship Behavior menjadi suatu konsep yang sangat 

penting bagi perusahaan di era globalisasi yang penuh dengan persaingan seperti 

saat ini. OCB dapat mengurangi terjadinya perselisihan dan meningkatkan 

efisiensi pekerjaan, karena kerjasama tim sebagai elemen yang harus senantiasa 

dipertahankan oleh seluruh karyawan akan semakin meningkat dengan adanya 

perilaku extra-role ini. Bagi karyawan, OCB merupakan suatu bentuk komitmen 

terhadap perusahaan. Seseorang yang memiliki komitmen organisasional yang 

tinggi maka ia akan semakin sering menunjukkan perilaku-perilaku positif dan 

bahkan melakukan sesuatu yang berada di luar deskripsi formal pekerjaannya.  

Budaya organisasi dan komitmen organisasi mampu menjadi faktor 

munculnya komitmen organisasional di antara karyawan yang pada akhirnya akan 

mempengaruhi karyawan untuk menunjukkan sikap positif di luar deskripsi 

formal pekerjaannya dan saling tolong menolong di antara karyawan. Hendaknya 

setiap karyawan yang mendapatkan sikap positif dan keadilan dari perusahaan 
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akan semakin sering menunjukkan sikap positif untuk menciptakan keunggulan 

bersaing perusahaan di abad ini.  Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh research 

gap yang ditemukan pada penelitian terdahulu. 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka dapat dirumuskan: 

1. pertanyaan penelitian sebagai berikut:Bagaimana pengaruh Budaya 

Organisasi terhadap Organization Citizenship Behavior (OCB)? 

2. Bagaimana pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Organization 

Citizenship Behavior (OCB)? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk menganalisis pengaruh Budaya Organisasi terhadap Organization 

Citizenship Behavior (OCB). 

b. Untuk menganalisis Komitmen Organisasi terhadap Organization 

Citizenship Behavior (OCB). 

 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Perusahaan 

Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk 

KanWil PT. Pegadaian (persero) Jawa Tengah dalam upaya melakukan 

langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan organizational 

citizenship behavior karyawan. 
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b. Bagi Akademisi 

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan khasanah ilmu 

pengetahuan, artinya dapat memperkuat teori-teori tentang telaah pengaruh 

budaya oeganisasi. Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan 

rekan-rekan mahasiswa serta menjadi referensi bahan penelitian selanjutnya. 

c. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pengetahuan serta 

wawasan baru untuk mampu menerapkan teori yang didapat di bangku 

perkuliahan dengan kenyataan yang sebenarnya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk lebih memudahkan di dalam memberikan gambaran mengenai isi 

skripsi ini, pembahasan dilakukan secara sistemik meliputi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta 

kegunaan penelitian. Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang 

komitmen organisasi dan berdampak pada munculnya Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) di antara karyawan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori serta telaah pustaka yang berhubungan 

dengan penelitian, kerangka penelitian, serta hipotesis untuk memberikan 

jawaban sementara terhadap penelitian ini. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan mengenai variabel penelitian, definisi operasional 

variabel, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data, metode  

pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan. 

BAB IV : PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan penelitian, hal ini merupakan bagian yang menguraikan 

deskripsi objek penelitian, anaslisis data,dan pemabahasan. 

BAB V PENUTUP 

Penutup, merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini, yang terdiri dari 

kesimpulan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

KanWil PT. Pegadaian (persero) Jawa Tengah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


