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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Pengertian Komitmen Organisasi 

 

Pengelolaan sumber daya manusia oleh organisasi, perlu memperhatikan 

komitmen karyawannya.  Komitmen karyawan yang tinggi akan sangat 

berpengaruh pada pencapaian tujuan organisasi.  Organisasi akan lebih mudah 

untuk mencapai tujuan dan sasaran jika para karyawan mempunyai komitmen 

terhadap organisasi. 

 

Mathus dan Jackson (2001) merumuskan bahwa komitmen organisasi merupakan 

tingkat kepercayaan dan peneriman pekerja terhadap tujuan organisasi dan 

mempunyai keinginan untuk tetap ada dalam organisasi tersebut yang pada 

akhirnya tergambar dalam statistik kehadiran dan masuk keluarnya pekerja dari 

organisasi (turnover). 

 

Meyer & Allen (1997) merumuskan suatu definisi mengenai komitmen dalam 

berorganisasi sebagai suatu konstruk psikologis yang merupakan karakteristik 

hubungan anggota organisasi dengan organisasinya, dan memiliki implikasi 

terhadap keputusan individu untuk melanjutkan keanggotaannya dalam 

berorganisasi. 
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Menurut Robins (2006) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai keadaan 

dimana seorang karyawan memihak pada satu organisasi dan tujuan-tujuannya, 

serta berniat untuk memelihara keanggotaannya dalam organisasi tersebut.   

 

Dessler (1997) mendefinisikan komitmen sebagai berikut: 

1. Perasaan identifikasi dengan misi organisasi 

2. Rasa terlibatan dengan tugas-tugas organisasi 

3. Rasa royalitas dan kecintaan pada organisasi sebagai tempat untuk hidup dan 

bekerja 

 

Meyer dan Allen (1997) mendefinisikan terdapat dua pendekatan dalam 

merumuskan definisi komitmen dalam berorganisasi: 

 

1. Melibatkan usaha untuk mengilustrasikan bahwa komitmen dapat muncul 

dalam berbagai bentuk, yang menjelaskan perbedaan hubungan antara anggota 

organisasi dan entitas lainnya.  

 

2.  Melibatkan usaha untuk memisahkan berbagai entitas dimana individu 

berkembang menjadi individu yang memiliki komitmen.   

 

Kedua pendekatan ini tidak kompetibel namun dapat menjelaskan definisi dari 

komitmen, bagaimana proses perkembangannya, dan bagaimana implikasinya 

terhadap individu dan organisasi. 

 

Sebelum munculnya pendekatan tersebut, ada suatu pendekatan lain yang lebih 

dahulu muncul dan lebih lama digunakan.  Perbedaan mendasar attitudinal 

commitment atau pendekatan berdasarkan tingkah laku. Pembedaan yang lebih 
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tradisional ini memiliki implikasi tidak hanya definisi dan pengukuran komitmen, 

tetapi juga pendekatan yang digunakan dalam beberapa penelitian pengembangan 

dan konsekuensi komitmen. 

 

Anggota yang memiliki komitmen terhadap organisasinya akan lebih dapat 

bertahan sebagai bagian dari organisasinya dibandingkan anggota yang tidak 

memiliki komitmen terhadap organisasi. 

 

Berdasarkan berbagai definisi mengenai komitmen terhadap organisasi maka 

dapat disimpulkan bahwa komitmen terhadap organisasi merefleksikan tiga 

dimensi utama, yaitu komitmen dipandang merefleksikan orientasi efektif 

terhadap organisasi, pertimbangan kerugian jika meninggalkan organisasi, dan 

beban moral untuk terus berada dalam organisasi (Meyer & Allen, 1997). 

 

B. Jenis-Jenis Komitmen 

 

1. Komitmen sikap 

Komitmen sikap berfokus pada proses bagaimana seseorang mulai memikirkan 

mengenai hubungannya dalam organisasi atau menentukan sikapnya terhadap 

organisasi.  Hal ini dapat dianggap sebagai sebuah pola pikir dimana individu 

memikirkan sejauh mana nilai tujuannya sendiri sesuai dengan organisasi dimana 

ia berada. Komitmen sikap melibatkan pengukuran terhadap komitmen dan 

variabel lain yang dianggap sebagai penyebab atau konsekuensi dari komitmen. 

Tujuannya adalah untuk menunjukan bahwa komitmen yang kuat akan 

membentuk tingkah laku anggota organisasi sesuai dengan yang diharapkan, dan 

juga bertujuan untuk menunjukan karakteristik individu dan situasi kondisi seperti 
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apa yang memengaruhi perkembangan komitmen berorganisasi yang tinggi 

(Buchanan & Steers Dalam Meyer & Allan,1997). 

 

2. Komitmen perilaku 

Komitmen perilaku berhubungan dengan proses dimana individu merasa terikat 

kepada organisasi tertentu dan bagaimana cara mereka mengatasi setiap masalah 

yang dihadapi. Komitmen perilaku, melihat anggota sebagai individu yang 

berkomitmen terhadap tingkah laku tertentu, dan bukan hanya sebagai suatu 

entitas saja.  Sikap atau tingkah laku yang berkembang merupakan konsekuensi 

komitmen terhadap tingkah laku.  Tujuan dari komitmen perilaku ini adalah untuk 

menentukan kondisi yang seperti apa yang membuat individu memiliki komitmen 

terhadap organisasinya (Kiesler dan Salancik Dalam Meyer & Allen, 1997). 

 

C. Faktor-Faktor Pembentuk Komitmen  

 

Terbentuknya komitmen suatu organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor antara 

lain: 

1. Faktor Kesadaran 

Kesadaran menunjukan suatu keadaan jiwa seseorang, yang merupakan titik temu 

atau equlibirium dari berbagai pertimbangan sehingga diperoleh suatu keyakinan, 

ketenangan, ketetapan hati, dan kesinambungan dalam jiwa yang bersangkutan. 

 

2.  Faktor Aturan 

Aturan adalah perangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan seseorang.  

Peranan aturan sangat besar dalam hidup bermasyarakat, sehingga dengan 

sendirinya aturan harus dibuat, dipatuhi, dan diawasi yang pada akhirnya dapat 
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tercapai sasaran manajemen sebagai pihak yang berwenang, yang mengatur segala 

sesuatu yang ada di dalam organisasi kerja tersebut. 

 

3. Faktor Organisasi 

Organisasi pelayanan, contohnya pelayanan pendidikan, pada dasarnya tidak 

berbeda dengan organisasi pada umumnya.  Hanya terdapat sedikit perbedaan 

pada penerapannya, karena sasaran pelayanan ditujukan secara khusus kepada 

manusia yang memiliki watak dan kehendak yang multikompleks. Organisasi 

pelayanan yang dimaksud disini adalah mengorganisir fungsi pelayanan yang baik 

dalam bentuk struktur maupun mekanisme yang akan berperan dalam mutu dan 

kelancaran pelayanan. 

 

4. Faktor Pendapatan 

Pendapatan ialah penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga/pikiran yang 

telah dicurahkan untuk orang lain atau badan organisasi, baik dalam bentuk uang, 

fasilitas dalam jangka waktu tertentu. Pada dasarnya pendapatan harus dapat 

memenuhi kebutuhan hidup baik untuk dirinya dan keluarga. 

 

5. Faktor Kemampuan Keterampilan 

Kemampuan berasal dari kata mampu yang memiliki arti dapat melakukan 

tugas/pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang 

diharapkan.  Kemampuan dapat diartikan sebagai sifat/ keadaan  yang ditunjukan 

oleh keadaan seseorang yang dapat melaksanakan tugas atas dasar ketentuan-

ketentuan yang ada.  Keterampilan adalah kemampuan melakukan pekerjaan 

dengan menggunakan anggota badan dan peralatan yang tersedia. 
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6. Faktor Sarana Pelayanan 

Sarana pelayanan adalah segala jenis perlengkapan kerja dan fasilitas lain yang 

berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga 

berfungsi sosial dalam rangka untuk memenuhi kepentingan orang-orang yang 

sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu. 

 

Sedangkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi komitmen individu, 

antara lain: 

 

1. Faktor personal; terdiri dari ekspektasi pekerjaan kontrak psikologi, faktor 

pemilihan pekerjaan, dan karakteristik personal yang lain yang membentuk 

komitmen inisial. 

 

2. Faktor organisasional; meliputi pengalaman insial kerja, cakupan pekerjaan, 

supervision, dan tujuan konsistensi organisasional yang kesemuanya 

membentuk perasaan tanggung jawab. 

 

3. Faktor non-organisasional; yaitu ketersediaan pekerjaan alternatif. 

 

D. Dimensi Komitmen Organisasi 

 

Meyer dan Allen (1997) merumuskan tiga dimensi komitmen dalam 

berorganisasi, yaitu:  

 

1. Komitmen Afektif 

Komitmen afektif berkaitan dengan hubungan emosional anggota terhadap 

organisasinya, identifikasi dengan organisasinya, dan keterlibatan anggota dengan 

kegiatan organisasinya.  Anggota organisasi dengan komitmen afektif yang tinggi 
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akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena memang memiliki keinginan 

untuk itu (Meyer & Allen, 1997)  

 

Terdapat beberapa penelitian mengenai antecendents dari komitmen afektif.  

Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan tiga kategori.  Ketiga kategori tersebut 

yaitu: 

 

a. Karakteristik Organisasi 

Karakteristik organisasi yang memengaruhi perkembangan komitmen afektif 

adalah sistem desentralisasi adanya kebijakan organisasi yang adil, dan cara 

menyampaikan kebijakan organisasi kepada individu (Meyer & Allen, 1997). 

 

b. Karakteristik Individu 

Terdapat beberapa penelitian yang menyatakan bahwa gender memengaruhi 

komitmen afektif, namun ada pula yang menyatakan tidak demikian (Aven, 

Parker, &McEvoy; Mathieu & Zajac dalam Meyer & Allen, 1997).  Usia juga 

dapat mempengaruhi proses terbentuknya komitmen afektif,  meskipun tergantung 

dari kondisi individu itu sendiri. (Meyer & Allen, 1997).  Selain itu juga terdapat 

jabatan organisasi, status pernikahan, tingkat pendidikan, kebutuhan akan 

berprestasi, etos kerja, dan persepsi individu mengenai kompetensinya (Meyer & 

Allen, 1997). 

 

c. Pengalaman Kerja 

Pengalaman kerja individu yang memengaruhi proses terbentuknya komitmen 

efektif salah satunya antara lain lingkup kerja, yaitu beberapa karakteristik yang 

menunjukkan kepuasan dan motivasi individu. (Hackman &Oldham, 1980 dalam 
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Meyer & Allen, 1997).  Hal ini mencakup tantangan dalam pekerjaan, tingkat 

otonomi individu, dan variasi kemampuan yang digunakan individu.  Selain itu 

peran individu dalam organisasi tersebut dan hubungannya dengan atasannya. 

(Mathieu & Zajac dalam Meyer & Allen, 1997). 

 

2. Komitmen Kontinuan 

Komitmen kontinuan berkaitan dengan kesadaran anggota organisasi bahwa jika 

meninggalkan organisasi, maka ia akan mengalami kerugian.  Anggota organisasi 

dengan komitmen kontinuan yang tinggi akan terus menjadi anggota dalam 

organisasinya karena mereka memiliki kebutuhan untuk menjadi anggota 

organisasi tersebut (Meyer & Allen, 1997). 

 

Komitmen kontinuan dapat berkembang karena adanya berbagai tindakan atau 

kejadian yang dapat meningkatkan kerugian jika meninggalkan organisasi.  

Beberapa tindakan atau kejadian ini dapat dibagi ke dalam dua variabel yaitu 

investasi dan alternatif, selain itu proses pertimbangan juga dapat mempengaruhi 

individu. (Meyer & Allen, 1997). 

 

Investasi termasuk sesuatu yang berharga, termasuk waktu, usaha, ataupun uang, 

yang harus individu lepaskan jika meninggalkan organisasi.  Alternatif adalah 

kemungkinan untuk masuk keorganisasi lain.  Proses pertimbangan adalah saat 

dimana individu mencapai kesadaran akan investasi dan alternatif, dan bagaimana 

dampaknya bagi mereka sendiri (Meyer & Allen, 1997). 
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3. Komitmen Normatif   

Komitmen normatif mengambarkan perasaan keterikatan untuk terus berada 

dalam organisasi.  Anggota organisasi dengan komitmen normatif yang sangat 

tinggi akan terus menjadi anggota dalam organisasi karena merasa dirinya harus 

berada dalam organisasi tersebut (Meyer & Allen, 1997). 

 

Wiener ( Dalam Meyer & Allen, 1997) menyatakan bahwa komitmen normatif 

terhadap organisasi dapat berkembang dari sejumlah tekanan yang dirasakan 

individu selama proses sosialisasi, selama sosialisasi saat individu baru masuk ke 

dalam organisasi.  Komitmen normatif juga dapat berkembang dikarenakan 

organisasi- organisasi memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi individu 

yang tidak dapat dibalas kembali (Allen & Meyer; Scholl dalam Allen & Meyer, 

1997).  Faktor lainnya adalah adanya kontrak psikologis antara anggota dengan 

organisasinya.  

 

Kontrak psikologis adalah kepercayaan dari masing-masing pihak bahwa akan 

terjadi proses timbal balik yang positif. (Argyris; Rousseau; Schein dalam Allen 

& Meyer, 1997). 

 

Ketiga hal ini lebih tepat sebagai komponen atau dimensi dari komitmen 

organisasi, dari pada jenis-jenis komitmen berorganisasi.  Hal ini disebabkan 

hubungan anggota organisasi dengan organisasinya yang mencerminkan 

perbedaan derajat ketiga dimensi komitmen tersebut. 
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E. Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

 

Ada berbagai istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan perilaku proporsional 

di tempat kerja.  Kebanyakan peneliti menyebutkan perilaku itu sebagai perilaku 

kemasyarakatan organisasional (Organizational Citizenship Behavior atau OCB).  

Definisi OCB adalah perilaku prososial yang terjadi di dalam organisasi baik yang 

diberi atau tidak diberi imbalan oleh perusahaan. 

 

Berikut ini dikemukakan definisi Organizational Citizenship Behavior (OCB) dari 

berbagai sumber: 

 

Dyne (1998) mendefinisikan OCB sebagai kontribusi karyawan yang mendalam 

melebihi tuntutan di tempat kerja, dengan prestasi kerja yang melebihi apa yang 

seharusnya ia lakukan. 

 

Organ (1997) mendefinisikan OCB merupakan perilaku yang berdasarkan 

kesukarelaan dan tidak dapat dipaksakan pada batas-batas pekerjaan serta tidak 

secara resmi mendapatkan penghargaan tetapi mampu memberikan kontribusi 

bagi perkembangan produktivitas dan keefektifan organisasi. 

 

Dyne dan Lepine (2002) mendefinisikan OCB merupakan perilaku yang 

menguntungkan organisasi dan tidak menerima penghargaan secara tegas karena 

perilaku yang dilakukan bukan merupakan tuntutan pekerjaan atau bukan 

termasuk pekerjaan formal di tempat kerja. 

 

OCB meliputi beberapa perilaku yang meliputi menolong orang/karyawan lain, 

menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-aturan dan 
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prosedur-prosedur di tempat kerja.  Perilaku prososial, konstruktif, dan bermakna 

yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi. 

 

OCB dapat terjadi tanpa disertai harapan individu untuk dapat imbalan.  Hasil 

penelitian menunjukan bahwa mereka melakukannya dengan berbagai cara, yang 

secara umum diarahkan baik pada orang lain (OCB individu) atau pada 

perusahaan (OCB organisasional).  Contoh-contoh OCB individual misalnya 

membantu meringankan beban pekerjaan orang lain yang terlalu berat, 

menawarkan diri secara sukarela untuk membentu tanpa diminta, selalu tepat 

waktu, dan menghindari diri berlama-lama mengambil waktu istirahat.  Contoh-

contoh OCB organisasional misalnya, mengatakan hal-hal yang positif tentang 

organisasi kepada orang-orang di luar organisasi, menjalankan tugas yang tidak 

diminta, serta membaca dan memperhatikan catatan-catatan yang berkaitan 

dengan kebijakan atau prosedur-prosedur baru perusahaan (Bettencourt, Gwinner, 

& Meuter, 2001). 

 

OCB dapat memberikan sumbangan peningkatan sistem sosial dalam ruang 

lingkup keseluruhan organisasi.  OCB yang tinggi diharapkan dapat memberikan 

dampak yang baik bagi pelayanan terhadap konsumen.  Karyawan dapat 

diharapkan lebih cakap, lebih responsif, lebih sigap, ramah terhadap konsumen 

dalam menjalankan tugas, dan tetap bertahan diperusahaan, serta merasa 

mempunyai tanggug jawab atas keberhasilan perusahaan.  

 

F. Dimensi – Dimensi OCB 

Banyak sekali dimensi-dimensi dalam OCB.  Menurut Pareke (2004)  macam-

macam dimensi OCB adalah: 
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a. Loyalitas,  Kepatuhan, Partisipasi (Van Dyne. 1999) 

b. Altruisme, Ketelitian, Sportifitas, Penghormatan, Kebaikan Sosial 

(Podsakoff et al, 1996) 

c. Menolong, Sportif Kebaikan Sosial (Bachrach et al, 2001) 

d. Loyalitas, Pelayanan, Partisipasi (Battencourt et al, 2001) 

e. Altruisme, Kerelaan (Tang dan Ibrahim, 1998) 

f. Altruisme, Ketelitian, Sportifitas, Penghormatan, Kebaikan Sosial (Rioux 

dan Penner 2001) 

g. Penolong, (Van Dyne dan Ang, 2000) 

h. Ketelitian, Penghormatan (Kidwell et al, 1997) 

i. Altruisme, Ketelitian, Penghormatan, Sportifitas, Kebaikan Sosial (Allen 

et al, 2000) 

j. Altruisme Personal, Loyalitas Organisasi, Kerealaan Organisasi, Ketelitian 

kerja (Coleman dan Borman, 2000) 

 

Diantara berbagai dimensi tersebut, dimensi yang paling sering digunakan adalah 

Altruisme, Ketelitian, Sportifitas, Penghormatan, dan Kebaikan Sosial. 

 

1.  Altruisme 

Perilaku membantu karyawan lain tanpa ada unsur paksaan pada tugas-tugas yang 

berkaitan dengan operasi-operasi organisasional, seperti misalnya menggantikan 

rekan kerja yang tidak masuk atau istirahat, membantu orang lain yang 

pekerjaannya overload, meluangkan waktu membantu orang lain berkaitan dengan 

permasalahan pekerjaan, dan sebagainya. 
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2.  Ketelitian 

Berisi tentang kinerja dari prasyarat peran yang melebihi standar minimum.  

Ketelitian adalah perilaku yang melebihi prasyarat minimum seperti tiba lebih 

awal, tepat waktu, dan sebagainya. 

 

3.  Sportifitas 

Berisi tentang pantangan-pantangan membuat isu-isu merusak.  Contohnya antara 

lain kemauan bertoleransi tanpa mengeluh, dan tidak membesar-besarkan 

permasalahan diluar proporsinya. 

 

4.  Kebaikan Sosial 

Menuju partisipasi sukarela dan dukungan terhadap fungsi-fungsi organisasi baik 

secara professional maupun sosial alamiah.  Termasuk didalamnya antara lain 

membantu mengatur kebersamaan secara departemental, memberikan perhatian 

terhadap fungsi-fungsi yang membantu citra organisasi dan memberian perhatian 

terhadap pertemuan-pertemuan yang dianggap penting. 

 

5.  Penghormatan 

Perilaku yang meringankan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan 

yang dihadapi orang lain.  Misalnya membuat pertimbangan dalam menilai apa 

yang terbaik untuk organisasi, dan mengikuti serta menyimpan informasi tentang 

perubahan-perubahan dalam organisasi. 

 

G.  Faktor-Faktor yang Mendorong Terjadinya OCB 

 

Penelitian mengindikasikan bahwa ada berbagai macam faktor yang berperan 

penting dalam kemunculan OCB.  Salah satu yang tidak terlalu mengejutkan 
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adalah faktor kepuasan kerja.  Makin tinggi kepuasan kerja pegawai, makin besar 

kecenderungan mereka untuk melakukan OCB, khususnya tindakan yang 

menunjukan loyalitas terhadap organisasi seperti berkata pada orang luar bahwa 

perusahaan tempatnya bekerja adalah perusahaan yang baik, ataupun secara aktif 

mempromosikan produk-produk dan jasa perusahaannya (Bettencourt, Gwinner, 

Meuter,  2001).   

 

Keadilan yang dipersepsikan juga dinilai berperan.  Saat seseorang merasa bahwa 

dirinya diperlakukan secara adil oleh perusahaan, mereka cenderung melakukan 

OCB dibanding jika diperlakukan sebaliknya. 

 

Faktor lain yang memengaruhi OCB adalah persepsi pegawai terhadap keluwesan 

pekerjaan mereka, perilaku mana yang memang merupakan bagian dari tugas dan 

perilaku mana yang sukarela saja.  Makin luas pegawai mendefinisikan pekerjaan 

mereka, makin cenderung mereka melakukan OCB (Van Dyne & LePine, 1998). 

 

Hasil penelitian mengindikasikan bahwa pegawai tidak selalu melakukan OCB  

tanpa berharap mendapat imbalan.  Berbagai bukti menujukan bahwa untuk 

membuat keputusan tentang promosi dan kenaikan gaji, para manajer sering kali 

menggunakan penilaian mereka terhadap tingkat kesediaan para bawahannya 

untuk melakukan OCB. 

 

Para manajer benar-benar memperhatikan kesediaan para pegawai untuk menjadi 

anggota tim kerja yang baik dan cenderung memberi imbalan pada perilaku 

tersebut. 
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OCB juga dapat terjadi akibat didasari beberapa motif, antara lain: 

 

1.  Motif Berprestasi 

Organ (1997) menyatakan bahwa masyarakat yang berorentasi pada prestasi 

memperlihatkan penampilan OCB sebagai suatu kontribusi yang unik terhadap 

unit kerja, dan membantu unit tersebut untuk bekerja secara efisien. 

 

2.  Motif Afiliasi 

Van Dyne (1998) menggunakan istilah “afiliatif” sebagai kategori perilaku peran 

ekstra yang melibatkan OCB dan perilaku proporsional organisasi untuk 

membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain atau organisasi. 

 

3.  Motif Kekuasaan 

Masyarakat yang berorientasi pada kekuasaan mungkin memiliki pengendalian 

diri yang lebih tinggi, memiliki kemampuan untuk memeriksa suatu situasi, dan 

mengangap penyesuaian diri sebagai suatu yang penting.  Masyarakat dengan 

motif ini adalah masyarakat yang cepat belajar.  Masyarakat yang berorientasi 

pada kekuasaan mengkalkulasi kesempatan perilaku mereka, kemudian berjuang 

untuk organisasi selama organisasi tersebut membantu mereka mencapai agenda 

pribadi mereka. (Schanke, 1991). 

 

Kecenderungan manusia untuk melakukan perilaku profesional ditempat kerja 

didorong oleh beragam faktor.  Sepanjang OCB dianggap masih berguna untuk 

dilakukan OCB akan terus terjadi dalam organisasi dan sebaliknya jika OCB tidak 

lagi bermanfaat baginya maka perilaku ini akan menurun. 
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H. Tinjauan Empiris 

 

Asri  Ningati (2006) penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari 

Komitmen Organisasi dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap hubungan antara 

Partisipasi Anggaran dan Kesenjangan Anggaran. Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Pergutuan Tinggi Swasta Di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Data penelitian ini berupa data primer yang dihasilkan dengan cara memberikan 

kuesioner yang diberikan kepada kelompok profesional. Penelitian ini terdiri dari 

variabel dependen yaitu kesenjangan anggaran, sedangkan variabel 

independennya yaitu partisipasi anggaran, komitmen organisasi, ketidakpastian 

lingkungan, interaksi antara partisipasi anggaran dengan ketidakpastian 

lingkungan dan interaksi antara partisipasi anggaran dengan komitmen organisasi. 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji 

hipotesis melalui uji signifikansi regresi secara parsial (uji t) dan uji asumsi 

klasik. Hasil dari penelitian ini yaitu terbukti bahwa partisipasi anggaran, 

komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan berpengaruh positif signifikan 

terhadap senjangan anggaran, sementara untuk interaksi antara variabel partisipasi 

anggaran dengan komitmen organisasi dan interaksi antara variabel partisipasi 

anggaran dengan ketidakpastian lingkungan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap senjangan anggaran. 
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Tabel 3. Ringkasan Penelitian Pengaruh Komitmen Organisasi dan 

Ketidakpastian Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi 

Anggaran Dan Dengan Kesenjangan Anggaran. 

 

 

Judul Pengaruh Komitmen Organisasi Dan Ketidakpastian 

Lingkungan Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran 

Dan Dengan Kesenjangan Anggaran.  

Penerbit FE Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta 

Penulis/Tahun 

Penulisan 

Asri Ningati. 2006. 

Hasil dan 

kesimpulan 

Hasil dari penelitian ini yaitu terbukti bahwa partisipasi 

anggaran, komitmen organisasi, ketidakpastian lingkungan 

berpengaruh positif signifikan terhadap senjangan anggaran, 

sementara untuk interaksi antara variabel partisipasi anggaran 

dengan komitmen organisasi dan interkasi antara variabel 

partisipasi anggaran dengan ketidakpastian lingkungan tidak 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap senjangan 

anggaran. 

 

 

 

Nadim Jhangir (2004) penelitian dan teori pada OCB telah mengasumsikan OCB 

sebagai pengatur perilaku yang diinginkan yang berkontribusi pada efektivitas 

organisasi. Sejauh ini OCB telah mengandung arti pengganti kalimat yang 

menjelaskan kinerja organisasi. Studi ini menggali jenis-jenis definisi OCB dan 

kemudian memeriksa dimensi OCB. Berdasarkan diskusi pada dimensi OCB, 

pengganti kalimat teridentifikasi. Ketika hal tersebut diketahui, manajer akan 

dapat mempromosikan OCB antara pegawai mereka untuk kinerja yang lebih 

baik. 
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Tabel 4. Ringkasan Penelitian Organizational Citizenship Behavior : Its 

Nature and Atendence. 

 

 

Judul Organizational Citizenship Behavior : Its Nature and 

Atendence.  

Penerbit BRAC University. Bangladesh.   

Penulis/Tahun 

Penulisan 

Nadim Jahangir. 2004. 

Hasil dan 

kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan ketika dimensi OCB mampu 

menjadi pengganti kalimat teridentifikasi dalam hal ini 

menjelaskan kinerja organisasi. Ketika hal tersebut diketahui, 

manajer akan dapat mempromosikan OCB antara pegawai 

mereka untuk kinerja yang lebih baik. 

 

 

 

Jiing Lih Farh (2004) saat ini di Cina banyak yang mempelajari tentang 

peningkatan OCB dan menjadikannya sesuatu yang pokok didalam salah satu 

tanggung jawab penilaian kerja. Dalam penelitian ini tipe organisasi 

mempengaruhi beberapa bentuk OCB. Hasilnya dalam penelitian ini bahwa OCB 

di Cina berbeda bentuknya terhadap yang ada dibelahan bumi barat sebab memilih 

perbedaan natural dan budaya. 

 

Tabel 5. Ringkasan Penelitian Organizational Citizenship Behavior in The 

People’s Republic of China. 

 

Judul Organizational Citizenship Behavior in The People’s 

Republic of China.  

Penerbit Hongkong University. Hongkong. 

Penulis/Tahun 

Penulisan 

Jiing Lih Farh. 2004 

Hasil dan 

kesimpulan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa OCB di Cina berbeda 

bentuknya terhadap yang ada dibelahan bumi barat sebab 

memilih perbedaan natural dan budaya. 

 

 

Philip M.Podsakoff (1997) meskipun telah lama tertarik pada penelitian tentang 

OCB, penelitian sebelumnya telah meneliti bahwa OCB mampu meningkatkan 
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efektivitas kinerja seseorang bahkan organisasi. Saat ini OCB dihubungkan 

dengan konsep kualitas dan kuantitas dan hasilnya bahwa OCB memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan kuantitas kerja. Melalui perilaku 

sportif, perilaku menolong, dan kebaikan sosial. 

 

 

Tabel 6. Ringkasan Penelitian Organizational Citizenship Behavior and The 

Quantity and Quality of Work Group Performance 

 

 

Judul Organizational Citizenship Behavior and The Quantity and 

Quality of Work Group Performance 

Penerbit  Journal of Applied Psychology 

Penulis/Tahun 

Penulisan 

Philip M. Podsakoff. 1997 

Hasil dan 

kesimpulan 

OCB mampu meningkatkan efektivitas kinerja seseorang 

bahkan organisasi. Saat ini OCB dihubungkan dengan konsep 

kualitas dan kuantitas dan hasilnya bahwa OCB memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap kualitas dan kuantitas 

kerja. Melalui perilaku sportif, perilaku menolong, dan 

kebaikan sosial. 

 

 

 

Pablo Cardona (2003) dalam penelitian sebelumnya telah membahas OCB 

menggunakan teori perubahan sosial. Meskipun faktor yang mempengaruhi 

seperti persepsi karakteristik pekerjaan memiliki mekanisme penjelasan yang 

berbeda. Kita bertujuan bahwa hal ini dapat dijelaskan melalui perubahan 

tanggung jawab yang kita sebut tantangan kerja. Kita mengembangkan teori OCB 

dengan memasukkan faktor ekonomi, sosial, kerja, dan perubahan tanggung 

jawab.  
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Tabel 7. Ringkasan Penelitian The Influence of Social Work Exchange 

Relationship on Organizational citizenship behavior. 

 

 

Judul The Influence of Social Work Exchange Relationship on 

Organizational citizenship behavior.  

Penerbit Navara University. 497. 

Penulis/Tahun 

Penulisan 

Pablo Cardona. 2003. 

Hasil dan 

kesimpulan 

Hasil kesimpulan menunjuukan bahwa persepsi karakteristik 

pekerjaan memiliki mekanisme penjelasan yang berbeda dan 

hal ini dapat dijelaskan mmelalui perubahan tanggung jawab 

yang kita sebut tantangan kerja. 

 

Raul Lagomarsino (2003) kita mengembankan model yang berhubungan antara 

perilaku kepemimpinan, komitmen organisasi dan OCB. Kita menguji model 

tersebut dengan persamaan struktural. Hasil penelitian didapat bahwa 

transaksional kepemimpinan meningkat mengikuti komitmen yang berkelanjutan 

dan menurunkan pertumbuhan komitmen. Mengingat peningkatan transformasi 

kepemimpinan mengikuti komitmen pertumbuhan dan komitmen normatif 

mereka. Disamping itu komitmen organisasi menengahi antara kepemimpinan dan 

OCB.  

 

Tabel 8. Ringkasan Penelitian Relationship Among Leadership, 

Organizational Commitment, and OCB in Uruguay Health 

Institution. 

 

Judul Relationship Among Leadership, Organizational 

Commitment, and OCB in Uruguay Health Institution. 

 

Penerbit Navara University. 483 

Penulis/Tahun 

Penulisan 

Raul Lagomarsino. 2003 

Hasil dan 

kesimpulan 

Hasil kesimpulan menunjukkan bahwa persepsi karakteristik 

pekerjaan memiliki mekanisme penjelasan yang berbeda dan 

hal ini dapat dijelaskan melalui perubahan tanggung jawab 

yang kita sebut tantangan kerja. 

 


