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TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

 

2.1 Kepuasan Kerja 

2.1.1 Pengertian Kepuasan Kerja 

Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang 

menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan 

jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima (Wibowo, 2007: 299). 

Teori-teori Kepuasan Kerja yang diungkapkan oleh beberapa ahli: 

Menurut Sutrisno (2009: 75) seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

menunjukkan sikap yang positif terhadap kerja. Sementara karyawan yang yang 

tidak memperoleh kepuasan kerja tidak akan pernah mencapai kepuasan 

psikologis dan akhirnya akan timbul sikap atau tingkah laku negatif dan pada 

gilirannya akan dapat menimbulkan frustasi, sebaliknya karyawan yang 

terpuaskan akan dapat bekerja dengan baik, penuh semangat, aktif, dan dapat 

berprestasi lebih baik dari karyawan yang tidak memperoleh kepuasan kerja. 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individu. Setiap 

individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai-

nilai yang berlaku pada dirinya. Hal Ini disebabkan karena adanya perbedaan pada 

masing-masing individu. Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang 
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sesuai dengan keinginan individu tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan 

yang dirasakannya, sebaliknya semakin sedikit aspek-aspek dalam pekerjaan yang 

sesuai dengan keinginan individu, maka semakin rendah tingkat kepuasan yang 

dirasakannya (Sutrisno, 2009: 76). 

 

Titifin (1958) dalam Sutrisno (2009: 76) mengemukakan kepuasan kerja 

berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap pekerjaannya sendiri, 

situasi kerja, kerja sama antar pimpinan dengan sesama karyawan. Handoko 

(1992) dalam Sutrisno (2009: 75)  mengemukakan kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang 

terhadap pekerjaannya. Hal Ini tampak dalam sikap positif karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan kerjanya. 

 

Sopiah (2008: 170) mengemukakan kepuasan kerja merupakan suatu ungkapan 

emosional yang bersifat positif atau menyenangkan sebagai hasil dari penilaian 

terhadap suatu pekerjaan atau pengalaman kerja dan kepuasan kerja menunjukkan 

adanya kesesuaian anatara harapan seseorang yang timbul dengan imbalan yang 

disediakan oleh pekerjaan. Rivai (2004: 475) mengemukakan teori tentang 

kepuasan kerja yang cukup dikenal yaitu: 

1. Teori Ketidaksesuaian (Discrepancy theory) dari Porter. 

Teori ini mengukur kepuasan kerja seseorang dengan menghitung selisih 

antara sesuatu yang seharusnya dengan kenyataan yang dirasakan. Sehingga 

apabila kepuasannya diperoleh melebihi dari yang diinginkan, maka orang 

akan menjadi lebih puas lagi,  sehingga terdapat discrepancy, tetapi 



11 
 

merupakan discrepancy yang positif. Kepuasan kerja seseorang tergantung 

pada selisih antara sesuatu yang dianggap akan didapatkan dengan apa yang 

dicapai. 

2. Teori Keadilan (Equity Theory) dari Adam. 

Teori ini mengemukakan bahwa orang akan merasa puas atau tidak puas, 

tergantung pada atau tidaknya keadilan (equity) dalam suatu siatuasi, 

khusunya situasi kerja. Menurut teori ini komponen utama dalam teori 

keadilan adalah input, hasil, keadilan dan ketidakadilan. Input adalah faktor 

bernilai bagi karyawan yang dianggap menudukung pekerjaannya, seperti 

pendidikan, pengalaman, kecakapan, jumlah tugas dan peralatan atau 

perlengkapan yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaannya. 

Hasilnya adalah sesuatu yang dianggap bernilai oleh seorang karyawan yang 

diperoleh dari pekerjaannya, seperti gaji, keuntungan sampingan, simbol, 

status, penghargaan dan kesempatan untuk berhasil atau aktualisasi diri. 

Sedangkan orang selalu membandingkan dapat berupa seseorang di 

perusahaan yang sama, atau di tempat lain atau bisa pula dengan dirinya di 

masa lalu. 

3. Teori dua faktor (Two factor theory) dari Herzberg. 

Menurut teori ini kepuasan kerja dan ketdakpuasan kerja itu merupakan hal 

yang berbeda. Kepuasan dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan itu bukan 

suatu variabel yang kontinu. Teori ini merumuskan karakteristik pekerjaan 

menjadi dua kelompok yaitu satisfies atau motivator dan dissatisfies. Satisfies 

faktor-faktor atau situasi yang dibutuhkan sebagai sumber kepuasan kerja 

yang terdiri dari: pekerjaan yang menarik, penuh tantangan, ada kesempatan 
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untuk berprestasi, kesempatan memperoleh penghargaan, dan promosi. 

Terpenuhinya faktor tersebut akan menimbulkan kepuasan, namun tidak 

terpenuhinya faktor ini tidak selalu mengakibatkan ketidakpuasan. 

Dissatisfies (hygiene factors) adalah faktor-faktor yang menjadi sumber 

ketidakpuasan, yang terdiri dari: gaji/upah, pengawasan, hubungan antar 

pribadi, kondisi kerja dan status.  Faktor ini diperlukan untuk memenuhi 

dorongan biologis serta kebutuhan dasar karyawan. Jika tidak terpenuhi 

faktor ini maka karyawan tidak akan puas. Jika besarnya faktor ini memadai 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka karyawan tidak akan kecewa 

meskipun belum terpuaskan. 

Menurut Wibowo  (2007: 302) terdapat lima faktor yang dapat mempengaruhi 

timbulnya kepuasan kerja, yaitu sebagai berikut: 

1. Need fulfillment (pemenuhan kebutuhan) 

Model ini dimaksudkan bahwa kepuasan yang ditentukan oleh tingkatan 

karakteristik pekerjaan memberikan kesempatan pada individu untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

2. Discrepancies (perbedaan) 

Model ini menyatakan bahwa kepuasan merupakan suatu hasil memenuhi 

harapan. Pemenuhan harapan mencerminkan perbedaan antara apa yang 

diharapkan dan yang diperoleh individu dari pekerjaan. 

3. Value attainment ( pencapaian nilai) 

Gagasan Value attainment adalah bahwa kepuasan merupakan hasil dari 

persepsi pekerjaan yang memberikan pemenuhan nilai kerja individual yang 

penting. 
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4. Equity (keadilan) 

Model ini dimaksudkan bahwa kepuasan merupakan fungsi dari seberapa adil 

individu diperlakukan di tempat kerja. Kepuasan merupakan hasil dari persepsi 

orang bahwa perbandingan antara hasil kerja dan inputnya relative lebih 

menguntungkan dibandingkan dengan perbandingan antara keluaran dan 

masukan pekerjaan lainnya. 

5. Dispositional /genetic components (komponen genetik) 

Model ini didasarkan pada keyakinan bahwa kepuasan kerja sebagian 

merupakan fungsi sifat pribadi dan faktor genetik. Model ini menyiratkan 

perbedaan individu hanya mempunyai arti penting untuk menjelaskan kepuasan 

kerja seperti halnya karakteristik lingkungan pekerjaan. 

Caugemi dan Claypool (1978) dalam Sutrisno (2009: 78) menemukan hal-hal 

yang menyebabkan rasa puas adalah: 

1. Prestasi 

2. Penghargaan 

3. Kenaikan jabatan 

4. Pujian 

Adapun faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja adalah: 

1. Kebijakan perusahaan 

2. Supervisi 

3. Kondisi kerja 

4. Gaji 
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2.1.2  Indikator Kepuasan Kerja 

Menurut Rivai (2004: 479) secara teoritis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja sangat banyak jumlahnya, seperti: gaya kepemimpinan, 

produktivitas kerja, perilaku, locus of control, pemenuhan harapan penggajian, 

dan efektifitas kerja. Menurut Saputra (2015: 17) faktor-faktor yang biasa 

digunakan untuk mengukur kepuasan kerja seorang karyawan yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri (work it self), yaitu merupakan sumber utama kepuasan 

dimana pekerjaan tersebut memberikan tugas yang menarik, kesempatan untuk 

belajar, kesempatan untuk menerima tanggung jawab dan kemajuan untuk 

karyawan. 

2. Gaji (pay), yaitu merupakan faktor multidimensi dalam kepuasan kerja. 

Sejumlah upah/ uang yang diterima karyawan menjadi penilaian untuk 

kepuasan, dimana hal ini bisa dipandang sebagai hal yang dianggap pantas dan 

layak. 

3. Promosi (promotion), yaitu kesempatan untuk berkembang secara intelektual 

dan memperluas keahlian menjadi dasar perhatian penting untuk maju dalam 

organisasi sehingga menciptakan kepuasan. 

4. Pengawasan (supervision), yaitu kemampuan penyelia untuk memberikan 

bantuan teknis dan dukungan perilaku. Pertama adalah berpusat pada 

karyawan, diukur menurut tingkat dimana penyelia menggunakan ketertarikan 

personal dan peduli pada karyawan. Kedua adalah iklim partisipasi atau 

pengaruh dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi pekerjaan 

karyawan. 
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5. Rekan kerja (workers), yaitu rekan kerja yang kooperatif merupakan sumber 

kepuasan kerja yang paling sederhana. Kelompok kerja terutama tim yang 

kompak bertindak sebagai sumber dukungan, kenyamanan, nasehat, dan 

bantuan pada anggota individu. 

Menurut Glimer (1996) dalam Sutrisno (2009: 77) faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja adalah: 

1. Kesempatan untuk maju. Dalam hal ini ada tidaknya kesempatan untuk 

memperoleh pengalaman dan peningkatan kemampuan selama kerja. 

2. Keamanan kerja. Faktor ini disebut sebagai penunjang kepuasan kerja yang 

baik bagi karyawan. Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan 

karyawan selama kerja. 

3. Gaji. Gaji lebih banyak menyebabkan ketidakpuasan, dan jarang orang 

mengekspresikan kepuasan kerjanya dengan sejumlah uang yang 

diperolehnya. 

4. Perusahaan dan manajemen. Perusahaan dan manajemen yang baik adalah 

yang mampu memberikan situasi dan kondisi kerja yang stabil. Faktor ini 

yang menentukan kepuasan kerja karyawan. 

5. Pengawasan termasuk atasannya. Supervisi yang buruk dapat berakibat 

absensi dan turn over. 

6. Faktor instrinsik dari pekerjaan. Atribut yang ada dalam pekerjaan 

mensyaratkan keterampilan tertentu. Sukar dan mudahnya serta kebanggaan 

akan tugas dapat meningkatkan atau mengurangi kepuasan. 

7. Kondisi kerja. Termasuk disini kondisi tempat, ventilasi, penyiaran, kantin, 

dan tempat parkir. 
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8. Aspek sosial dalam pekerjaan. Merupakan salah satu sikap yang sulit 

digambarkan tetapi dipandang sebagai faktor yang menunjang puas atau tidak 

puas dalam kerja. 

9. Komunikasi. Komunikasi yang lancar antar karyawan dengan pihak 

manajemen banyak dipakai alasan untuk menyukai jabatannya. Dalam hal ini 

adanya kesediaan pihak atasan untuk mendengar, memahami, dan mengakui 

pendapat ataupun prestasi karyawannya sangat berperan dalam menimbulkan 

rasa puas terhadap kerja. 

10. Fasilitas. Fasilitas rumah sakit, cuti, dana pensiun, atau perumahan 

merupakan standar suatu jabatan dan apabila dapat dipenuhi akan 

menimbulkan rasa puas. 

2.1.3  Dampak Kepuasan dan Ketidakpuasan Kerja 

1. Dampak Terhadap Produktivitas 

Sutrisno (2009: 80) mengatakan bahwa produktivitas dipengaruhi oleh banyak 

faktor-faktor moderator di samping kepuasan kerja. Mengharapkan 

produktivitas yang tinggi menyebabkan peningkatan dari kepuasan kerja jika 

tenaga kerja mempersepsikan bahwa ganjaran instrinsik misalnya, rasa telah 

mencapai sesuatu dan ganjaran ekstrinsik (gaji) yang diterima ke dua-duanya 

adil dan wajar diasosiasikan dengan prestasi kerja yang unggul. 

2. Dampak Terhadap Ketidakhadiran dan Keluarnya Tenaga Kerja 

Ketidakhadiran dan berhenti bekerja merupakan jenis jawaban-jawaban yang 

secara kualitatif berbeda. Ketidakhadiran lebih spontan sifatnya dan dengan 

demikian kurang mencerminkan ketidakpuasan kerja. Lain halnya dengan 

berhenti atau keluar dari pekerjaan. Perilaku ini karena akan mempunyai 



17 
 

akibat-akibat ekonomis yang besar, maka lebih besar kemungkinannya ia 

berhubungan dengan ketidakpuasan kerja. Organisasi melakukan upaya yang 

cukup besar untuk menahan orang-orang ini dengan jalan menaikkan upah, 

pujian, pengakuan, dan seterusnya. Justru sebaliknya, bagi mereka yang 

mempunyai kinerja buruk, sedikit upaya dilakukan oleh organisasi untuk 

menahan mereka. Bahkan mungkin ada tekanan halus untuk mendorong 

mereka agar keluar (Sutrisno,  2009: 81). 

2.2 Loyalitas Karyawan 

2.2.1 Pengertian Loyalitas Karyawan 

Loyalitas merupakan sikap kesetiaan yang ditunjukkan oleh seseorang melalui 

pelayanan maupun tanggung jawab dengan perilaku terbaik. Dalam melaksanakan 

kegiatan kerja karyawan tidak akan terlepas dari loyalitas dan sikap kerja, 

sehingga dengan demikian karyawan tersebut akan selalu melaksanakan pekerjaan 

dengan baik. Karyawan merasakan adanya kesenangan yang mendalam terhadap 

pekerjaan yang dilakukan (Soegandhi et al, 2013: 3). 

 

Hasibuan (2001) dalam Soegandi et al (2013: 3) mengemukakan bahwa loyalitas 

kerja atau kesetiaan merupakan salah satu unsur yang digunakan dalam penilaian 

karyawan yang mencakup kesetiaan terhadap pekerjaannya, jabatannya dan 

organisasi. Kesetiaan ini dicerminkan oleh kesediaan karyawan menjaga dan 

membela organisasi di dalam maupun di luar pekerjaan dari gangguan orang yang 

tidak bertanggung jawab. 

 

Loyalitas para karyawan dalam suatu organisasi itu mutlak diperlukan demi 

kesuksesan organisasi itu sendiri. Semakin tinggi loyalitas para karyawan di suatu 
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organisasi, maka semakin mudah bagi organisasi itu untuk mencapai tujuan-tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemilik organisasi. Sedangkan 

sebaliknya, bagi organisasi yang loyalitas para karyawannya rendah, maka 

semakin sulit bagi organisasi tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan organisasinya 

yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pemilik organisasi (Soegandhi et al, 

2013: 3). 

Tingkat turn over yang tinggi di sebuah perusahaan bisa menggambarkan 

rendahnya tingkat loyalitas para pekerja terhadap perusahaan itu. Loyalitas yang 

rendah tentu saja merupakan penyakit serius yang dapat menghambat kemajuan 

sebuah perusahaan. Kondisi itu tentu saja tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan 

menjadi duri dalam daging di lingkungan kerja (Marpaung, 2012: 685). 

 

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Loyalitas Kerja Karyawan 

Loyalitas kerja karyawan akan tercipta apabila kebutuhan dan keinginan karyawan 

tercukupi, sehingga para karyawan betah bekerja pada perusahaan tempat mereka 

bekerja. Kusumo (2006) dalam Soegandi et al (2013: 3) menyatakan bahwa 

timbulnya loyalitas kerja dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu: 

1. Karakteristik pribadi yang meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan, prestasi yang dimiliki, ras, dan beberapa sifat kepribadian. 

2. Karakteristik pekerjaan yang berupa tantangan kerja, job stress, kesempatan 

berinteraksi sosial, job enrichment, identifikasi tugas, umpan balik tugas, dan 

kecocokan tugas. 

3. Karakteristik desain perusahaan, menyangkut pada intern perusahaan itu yang 

dapat dilihat dari desentralisasi, tingkat formalisasi, tingkat keikutsertaan 
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dalam pengambilan keputusan, paling tidak telah menunjukkan berbagai 

tingkat asosiasi dengan tanggung jawab perusahaan, ketergantungan 

fungsional maupun fungsi kontrol perusahaan. 

4. Pengalaman yang diperoleh dalam pekerjaan, meliputi sikap positif terhadap 

perusahaan, rasa percaya pada sikap positif terhadap perusahaan, dan rasa 

aman. 

 

Berdasarkan faktor-faktor yang telah diuraikan diatas dapat dilihat bahwa masing-

masing faktor memiliki dampak tersendiri bagi perusahaan, sehingga apa yang 

diharapkan oleh perusahaan baru dapat terpenuhi oleh karyawan yang memiliki 

karakteristik seperti yang diharapkan oleh perusahaan, dan perusahaan sendiri 

telah mampu memenuhi harapan-harapan karyawannya. Dapat disimpulkan 

bahwa faktor yang mempengaruhi loyalitas tersebut meliputi: adanya fasilitas-

fasilitas kerja, tunjangan kesejahteraan, suasana kerja upah yang diterima, 

karakteristik pribadi individu atau karyawan, karakteristik pekerjaan, karakteristik 

desain perusahaan dan pengalaman yang diperoleh selama karyawan menekuni 

pekerjaan itu (Soegandi et al, 2013: 4). 

 

2.2.3 Indikator-Indikator Loyalitas Kerja Karyawan 

Marpaung (2012: 686) mengemukakan loyalitas adalah kepatuhan dan kesediaan 

karyawan yang diukur dalam empat indikator sebagai berikut: 

1. Berkarir diperusahaan adalah keinginan untuk menetap di perusahaan serta 

tidak memililki keinginan mencari pekerjaan ditempat lain. 
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2. Mengenal perusahaan yaitu memiliki pengetahuan tentang perusahaan serta 

mengetahui aktifitas perusahaan, mengenal pimpinan di divisi perkerjaan 

karyawan. 

3. Kebanggaan sebagai bagian dari perusahaan adalah merasa bagian dari 

perusahaan, merasa telah dibesarkan perusahaan, bersedia mendukung 

tercapainya tujuan perusahaan, menjaga nama baik perusahaan, menceritakan 

perusahaan sebagai perusahaan yang tepat untuk bekerja, dan bekerja di 

perusahaan merupakan pilihan terbaik. 

4. Disiplin jam kerja adalah masuk dan keluar kerja sesuai jam kerja. 

 

2.2.4 Aspek-Aspek Loyalitas Kerja Karyawan 

Loyalitas kerja karyawan dalam perusahaan tidak terbentuk begitu saja, namun 

ada aspek-aspek didalamnya yang mewujudkan loyalitas kerja karyawan.  Aspek-

aspek karyawan yang terdapat dalam individu yang menitik beratkan pada 

pelaksanaan kerja yang dilakukan karyawan anatara lain: 

a. Taat pada peraturan. Setiap kebijakan yang diterapkan dalam perusahaan 

untuk memperlancar dan mengatur jalannya pelaksanaan tugas oleh 

manajemen perusahaan ditaati dan dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini 

akan menimbulkan kedisiplinan yang menguntungkan organisasi baik internal 

maupun eksternal. 

b. Tanggung jawab pada perusahaan. Karakteristik pekerjaan dan pelaksanaan 

tugasnya mempunyai konsekuensi yang dibebankan karyawan. Kesanggupan 

karyawan untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan kesadaran akan 

setiap resiko pelaksanaan tugasnya akan memberikan pengertian tentang 
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keberanian dan kesadaran bertanggung jawab terhadap resiko atas apa yang 

telah dilaksanakan. 

c. Kemauan untuk bekerja sama. Bekerja sama dengan orang-orang dalam suatu 

kelompok akan memungkinkan perusahaan dapat mencapai tujuan yang tidak 

mungkin dicapai oleh orang-orang secara individual. 

d. Rasa memiliki. Adanya rasa ikut memiliki karyawan terhadap perusahaan 

akan membuat karyawan memiliki sikap untuk ikut menjaga dan bertanggung 

jawab terhadap perusahaan sehingga pada akhirnya akan menimbulkan 

loyalitas demi tercapainya tujuan perusahaan. 

e. Hubungan antar pribadi. Karyawan yang mempunyai loyalitas kerja tinggi 

mereka akan mempunyai sikap fleksibel ke arah tata hubungan antara pribadi. 

Hubungan antara pribadi ini meliputi: hubungan sosial diantara karyawan, 

hubungan yang harmonis antara atasan dan karyawan, situasi kerja, dan 

sugesti dari teman kerja. 

f. Kesukaan terhadap pekerjaan. Perusahaan harus dapat menghadapi kenyataan 

bahwa karyawannya tiap hari datang untuk bekerjasama sebagai manusia 

seutuhnya dalam hal melakukan pekerjaan yang akan dilakukan dengan 

senang hati sebagai indikatornya bisa dilihat dari: keunggulan karyawan 

dalam bekerja, karyawan tidak pernah menuntut apa yang diterimanya di luar 

gaji pokok (Soegandhi et al,  2013: 3). 

 

Utomo (2002) dalam Soegandhi et al (2013: 3) menambahkan bahwa lima faktor 

yang menjadi tolak ukur Sumber Daya Manusia yang mempunyai loyalitas atau 

komitmen, yaitu: 

 



22 
 

a. Karyawan tersebut berada di perusahaan tertentu. 

b. Karyawan tersebut mengenal seluk-beluk bisnis perusahaannya maupun para 

pelanggan dengan baik. 

c. Karyawan tersebut turut berperan dalam mempertahankan hubungan dengan 

pelanggan yang menguntungkan bagi perusahaannya. 

d. Karyawan tersebut merupakan aset tak berwujud yang tidak dapat ditiru oleh 

para pesaing. 

e. Karyawan tersebut mempromosikan perusahaannya, baik dari sudut produk, 

layanan, sebagai tempat kerja yang ideal maupun keunggulan kinerja dan 

masa depan yang lebih baik. 

 

Apabila karyawan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap 

perusahaan, taat pada segala peraturan yang ada pada perusahaan, dorongan yang 

tinggi untuk tetap menjadi anggota perusahaan, dan memiliki sikap kerja yang 

positif  pada perusahaan maka karyawan tersebut akan memiliki loyalitas kerja 

yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan. 

 

2.3 Organizational  Citizenship Behavior (OCB) 

2.3.1 Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Organizational Citizenship Behavior merupakan kontribusi individu yang 

melebihi tuntutan peran ditempat kerja. Organizational Citizenship Behavior ini 

melibatkan beberapa perilaku meliputi perilaku menolong orang lain, menjadi 

volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-aturan dan prosedur-

prosedur di tempat kerja. Perilaku-perilkau ini menggambarkan “nilai tambah 
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karyawan” yang merupakan salah satu bentuk perilaku prososial, yaitu perilaku 

sosial yang positif, konstruktif, dan bermakna membantu (Titisari, 2014: 5). 

 

Organ (1997) dalam Titisari (2014: 5) mendefinisikan Organizational Citizenship 

Behavior sebagai perilaku individu yang bebas, tidak berkaitan secara langsung 

atau eksplisit dengan sistem reward dan bisa meningkatkan fungsi efektif 

organisasi. Definisi yang sedikit berbeda ditawarkan oleh Organ (1999) dalam 

Titisari (2014: 6) Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku 

karyawan perusahaan yang ditujukan untuk meningkatkan efektifitas kinerja 

perusahaan tanpa mengabaikan tujuan produktivitas individual karyawan. Fokus 

dari konsep ini adalah mengidentifikasi perilaku karyawan yang seringkali diukur 

dengan menggunakan alat ukur kinerja karyawan yang tradisional. Terdapat 

beberapa elemen dalam konsep ini yaitu: 

1. Organizational Citizenship Behavior merupakan tipe perilaku dimana 

karyawan menunjukkan perilaku yang melebihi permintaan perusahaan. 

2. Organizational Citizenship Behavior  merupakan perilaku yang tidak 

nampak. 

3. Perilaku karyawan ini tidak secara langsung mendapatkan penghargaan atau 

mudah dikenali oleh struktur perusahaan yang formal. 

4. Organizational Citizenship Behavior merupakan perilaku yang penting bagi 

peningkatan efektifitas perusahaan. 

 

Menurut Titisari (2014: 10) Organizational Citizenship Behavior dapat 

mempengaruhi keefektifan organisasi karena beberapa alasan: 
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1. Organizational Citizenship Behavior dapat membantu meningkatkan 

produktivitas rekan kerja. 

2. Organizational Citizenship Behavior dapat membantu meningkatkan 

produktivitas manajerial. 

3. Organizational Citizenship Behavior mengehemat sumber daya yang dimiliki 

manajemen dan organisasi secara keseluruhan. 

4. Organizational Citizenship Behavior membantu mengehemat energi sumber 

daya yang langka untuk memelihara fungsi kelompok. 

5. Organizational Citizenship Behavior dapat menjadi sarana efektif untuk 

mengoordinasi kegiatan-kegiatan kelompok kerja. 

6. Organizational Citizenship Behavior dapat meningkatkan kemampuan 

organisasi untuk menarik dan memperthanakan karyawan terbaik. 

7. Organizational Citizenship Behavior meningkatkan stabilitas kinerja 

organisasi. 

8. Organizational Citizenship Behavior meningkatkan kemampuan organisasi 

untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. 

 

2.3.2 Dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Menurut Titisari (2014: 7) dimensi Organizational Citizenship Behavior sebagai 

berikut: 

1. Altruism 

Perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang mengalami 

kesulitan dalam situasi yang sedang dihadapi baik mengenai tugas dalam 

organisasi maupun masalah pribadi orang lain. Dimensi ini mengarah kepada 

memberi pertolongan yang bukan merupakan kewajiban yang ditanggungnya. 
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2. Conscinetiousness 

Perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi yang diharapkan 

perusahaan. Perilaku sukarela yang bukan merupakan kewajiban atau tugas 

karyawan. Dimensi ini menjangkau jauh di atas dan jauh ke depan dari 

panggilan tugas. 

3. Sportmanship 

Perilaku yang memberikan toleransi terhadap keadaan yang kurang ideal 

dalam organisasi tanpa mengajukan keberatan-keberatan. Seseorang yang 

mempunyai tingkatan yang tinggi dalam Sportmanship akan meningkatkan 

iklim yang positif diantara karyawan. Karyawan akan lebih sopan dan bekerja 

sama dengan yang lain sehingga akan menciptakan lingkungan kerja yang 

lebih menyenangkan. 

4. Courtessy 

Menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar terhindar dari masalah-

masalah interpersonal. Seseorang yang memiliki dimensi ini adalah orang 

yang menghargai dan memerhatikan orang lain. 

5. Civic Virtue 

Perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada kehidupan organisasi 

(mengikuti perubahan dalam organisasi, mengambil inisiatif untuk 

merekomendasikan bagaimana operasi atau prosedur-prosedur organisasi 

dapat diperbaiki, dan melindungi sumber-sumber yang dimiliki oleh 

organisasi). Dimensi ini mengarah pada tanggung jawab yang diberikan 

organisasi kepada seseorang untuk meningkatkan kualitas bidang pekerjaan 

yang ditekuni.  
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Faktor-faktor internal pembentuk Organizational Citizenship Behavior. 

Peningkatan Organizational Citizenship Behavior karyawan dapat 

diidentifikasikan oleh berbagai faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan 

Organizational Citizenship Behavior. Untuk dapat meningkatkan Organizational 

Citizenship Behavior karyawan maka sangat penting bagi organisasi untuk 

mengetahui apa yang menyebabkan timbulnya atau meningkatnya Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) (Titisari, 2014: 15). Menurut Titisari (2014: 15) 

peningkatan Organizational Citizenship Behavior dipengaruhi oleh dua faktor 

utama, yaitu: 

1. Faktor internal yang berasal dari diri karyawan sendiri, antara lain kepuasan 

kerja, komitmen, dan kepribadian, moral karyawan, motivasi dan lain 

sebagainya. 

2. Organizational Citizenship Behavior dipengaruhi oleh faktor eksternal yang 

berasal dari luar karyawan, antara lain gaya kepemimpinan, kepercayaan pada 

pimpinan, budaya organisasi, dan lain sebagainya. 

 

2.4 Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai Pengaruh Kepuasan Kerja dan 

loyalitas karyawan terhadap Organizational Citizenship Behavior yang 

menjadi referensi oleh peneliti, diantaranya sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Peneliti Dan 

Tahun Penelitian 

 

 

Judul 

 

Hasil Penelitian 

1. Soegandhi et al 

(2013) 

Pengaruh  Kepuasan Kerja 

Dan Loyalitas Kerja 

Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior Pada 

Karyawan Pt. Surya Timur 

Penelitian ini menggunakan 

metode analisis regresi linier 

berganda dan crosstab, dengan 

jenis penelitian causal 

research. 
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Sakti Jatim Dari analisis regresi linier 

berganda disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja dan loyalitas 

kerja berpengaruh positif 

terhadap organizational 

citizenship behavior karyawan 

PT Surya Timur Sakti Jatim. 

Hal ini berarti peningkatan 

kepuasan kerja dan loyalitas 

kerja akan meningkatkan 

secara signifikan 

organizational citizenship 

behavior karyawan PT Surya 

Timur Sakti Jatim. 

2. Ai Rohayati 

(2014) 

Pengaruh Kepuasan Kerja 

Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

: Studi Pada Yayasan 

Masyarakat Madani 

Indonesia 

Hasil penelitian menyimpulkan 

bahwa : 1) Kepuasan Kerja 

karyawan 

YMMI ada pada kategori baik, 

2) OCB karyawan YMMI ada 

pada kategori baik, 3) 

Terbukti terdapat pengaruh 

yang signifikan antara 

Kepuasan Kerja terhadap 

OCB Karyawan YMMI. Hal 

ini berarti peningkatan 

kepuasan kerja akan 

meningkatkan secara signifikan 

Organizational Citizenship 

Behavior karyawan 

YMMI Bandung 

3. Wahyu Saputra 

(2015) 

Pengaruh Kepuasan Kerja 

Dan Komitmen Organisasi 

Terhadap 

Organizational Citizenship 

Behavior Karyawan 

Fakultas Ekonomi Dan 

Bisnis 

Universitas Lampung 

Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa: 

1) Variabel Kepuasan Kerja 

memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap 

variabel Organizational 

Citizenship Behavior karyawan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung, dengan 

koefisien sebesar 4,960 2) 

Variabel Komitmen Organisasi 

memiliki pengaruh yang positif 

dan signifikan terhadap 

variabel Organizational 

Citizenship Behavior karyawan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung, karena 

signifikan pada 4,234; 3) 

variabel Kepuasan Kerja dan 

Komitmen Organisasi memiliki 

pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap variabel 
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Organizational Citizenship 

Behavior sebesar 17,637. 

Berdasarkan hasil penelitian 

dapat disimpulkan bahwa: 1) 

Secara parsial variabel 

Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasi masing-masing 

berpengaruh positif terhadap 

Organizational Citizenship 

Behavior karyawan Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung. 

 2) Secara Simultan atau secara 

bersama-sama variabel 

Kepuasan Kerja dan Komitmen 

Organisasi berpengaruh positif 

terhadap Organizational 

Citizenship Behavior karyawan 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Lampung. 

4. Rusdi et al (2015) Pengaruh  Kepuasan Kerja 

Dan Loyalitas Kerja 

Terhadap Organizational 

Citizenship (OCB) 

Behavior Serta Dampaknya 

Pada Efektifitas 

Perusahaan PT 

Markplus.Inc 

Hasil penelitian menunjukan 

bahwa 1) Kepuasan kerja dan 

loyalitas karyawan 

berpengaruh signifikan baik 

secara simultan dan parsial 

terhadap organizational 

citizenship behavior (OCB), 2)  

Kepuasan kerja dan loyalitas 

karyawan berpengaruh 

signifikan baik secara simultan 

dan parsial terhadap efektifitas 

perusahaan, 3) Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) 

berpengaruh secara signifikan 

terhadap efektifitas perusahaan, 

dan 4) Organizational 

Citizenship Behavior (OCB), 

mampu berperan sebagai 

partial mediator diantara 

pengaruh kepuasan kerja dan 

loyalitas karyawan terhadap 

efektifitas perusahaan PT. 

MarkPlus.Inc. Implikasi dari 

penelitian ini, perlunya 

menyesuaikan atau 

meningkatkan gaji dan 

memberikan pelatihan yang 

sesuai bagi karyawan. 

Sumber: Skripsi dan Jurnal  
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2.5 Kerangka Berfikir 

Menurut Sugiyono (2012: 88) kerangka pikir merupakan model konseptual 

tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah 

diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka pikir menjelaskan secara 

teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. 

 

Robbin dan Judge (2008) dalam Rohayati (2014: 30) mengemukakan 

Organizational Citizenship Behavior dapat timbul dari berbagai faktor dalam 

organisasi, di antaranya karena adanya kepuasan kerja dari karyawan dan loyalitas 

kerja karyawan yang tinggi. 

Rohayati (2014: 30) menyatakan bahwa kepuasan kerja yang tinggi akan 

berpengaruh pada Organizational Citizenship Behavior karyawan. Semakin tinggi 

kepuasan kerja yang dimiliki karyawan maka Organizational Citizenship 

Behavior semakin tinggi, begitupun sebaliknya. Menurut Saputra (2015: 17) 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu: 

1. Pekerjaan itu sendiri (work it self) 

2. Gaji/ Upah (pay) 

3. Promosi (promotion) 

4. Pengawasan (supervision) 

5. Rekan kerja (workers) 

 

 

Begitu juga dengan seseorang yang memiliki loyalitas kerja yang tinggi terhadap 

perusahaan, maka karyawan tersebut akan melakukan apapun untuk memajukan 

perusahaannya. Faktor-faktor loyalitas kerja, yaitu: 

1. Berkarir diperusahaan 
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2. Mengenal perusahaan 

3. Kebanggaan sebagai bagian dari perusahaan 

 

 

Ketika karyawan memenuhi faktor-faktor diatas maka karyawan tersebut akan 

memiliki loyalitas kerja yang tinggi sesuai dengan harapan perusahaan dan 

Organizational Citizenship Behavior semakin tinggi. Menurut Soegandi et al 

(2013: 11) loyalitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior namun lebih lemah daripada kepuasan kerja. 

 

Orang yang memiliki Organizational Citizenship Behavior biasanya mau 

mengerjakan suatu hal yang diluar tanggung jawabnya demi kebaikan bersama 

atau organisasi. Hal ini mereka lakukan dengan penuh kesadaran dan tanpa 

mengharapkan imbalan. Semua yang dilakukan tidak hanya untuk kepentingan-

kepentingan meterialistis atau duniawi, namun ada hal lain dibalik itu yang dapat 

memuaskan batin atau rohani mereka. Organizational Citizenship Behavior terdiri 

dari lima komponen menurut Titisari (2014: 7) yaitu: 

a. Altruism 

b. Sonscuentiousness 

c. Sportmanship 

d. Courtesy 

e. Civic virtue 

Untuk Organizational Citizenship Behavior, mayoritas  penelitian terdahulu juga 

hanya memakai lima indikator tersebut. Berangkat dari hasil analisis tersebut 

maka model penelitian yang dibuat saat ini adalah sebagai berikut: 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

2.6 Hipotesis 

Ha1 =  Kepuasan Kerja berimplikasi secara signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 

Ho1 =  Kepuasan Kerja  berimplikasi tidak signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 

Ha2 =  Loyalitas Karyawan berimplikasi secara signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

 

Loyalitas Kerja 

• Berkarir diperusahaan 

• Pengenalan terhadap 

perusahaan 

• Kebanggaan sebagai 

bagian dari perusahaan 

 

 

 

Kepuasan Kerja  

• Kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri 

• Kepuasan terhadap gaji 

• Kepuasan terhadap 

promosi 

• Kepuasan terhadap 

pengawasan 

• Kepuasan terhadap 

rekan kerja 

 

 

 

Organizational 

Citizenship 

Behavior  

• Altruism 

• Conscientiousness 

• Sportmanship 

• Courtessy 

• Civic Virtue 
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Ho2 =  Loyalitas Karyawan berimplikasi tidak signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 

Ha  = Kepuasan kerja dan loyalitas karyawan secara simultan berimplikasi 

secara signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Ho  = Kepuasan kerja dan loyalitas karyawan secara simultan berimplikasi tidak 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). 


