
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Data Umum 

Berawal di akhir abad ke 19, perkembangan ketenagalistrikan di 

Indonesia mulai ditingkatkan saat beberapa perusahaan asal Belanda yang 

bergerak di bidang pabrik gula dan pabrik teh mendirikan pembangkit listrik 

untuk keperluan sendiri. 

Antara tahun 1942-1945 terjadi peralihan pengelolaan perusahaan- 

perusahaan Belanda tersebut oleh Jepang, setelah Belanda menyerah kepada 

pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II. Proses peralihan kekuasaan 

kembali terjadi di akhir Perang Dunia II pada Agustus 1945, saat Jepang 

menyerah kepada Sekutu. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh para pemuda dan 

buruh listrik melalui delegasi Buruh/Pegawai Listrik dan Gas yang bersama-

sama dengan Pimpinan KNI Pusat berinisiatif menghadap Presiden Soekarno 

untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan tersebut kepada Pemerintah 

Republik Indonesia.  

Pada 27 Oktober 1945, Presiden Soekarno membentuk Jawatan Listrik 

dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga dengan kapasitas 

pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW. Pada tanggal 1 Januari 1961, 

Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pimpinan Umum 



Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas yang 

dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1965. Pada saat yang sama, 2 (dua) 

perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola 

tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai 

pengelola gas diresmikan.  

Pada tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.17, status 

Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik 

Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum. 

Seiring dengan kebijakan Pemerintah yang memberikan kesempatan 

kepada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan listrik, maka 

sejak tahun 1994 status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi 

Perusahaan Perseroan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan 

listrik bagi kepentingan umum hingga sekarang 

 

 

 

 

 



Visi 

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang 

unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani.  

 

Misi 

a. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham. 

b. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

c. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan 

ekonomi. 

d. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.  

 

Moto 

PLN Listrik untuk kehidupan yang lebih baik (Electricity for a Better 

Life). Hal ini berdasarkan pada falsafah perusahaan sebagai pembawa 

pencerahan dan kegairahan dalam kehidupan masyarakat yang produktif.  

Pada bab ini penulis akan menganalisis hasil penelitian yang telah 

dilakukan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh 

komitmen organisasi, kepuasan kerja dan budaya organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior (OCB). Studi pada karyawan PT. PLN 



Persero area Yogyakarta. Data pada penelitian dikumpulkan melalui 

penyebaran kuesioner pada 41 karyawan PT. PLN Persero area Yogyakarta. 

Sebelum kuesioner disebarkan pada responden, kuesioner penelitian terlebih 

dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas menggunakan rumus 

Product Moment Correlation Pearson dan uji reliabilitas menggunakan rumus 

Cronbach's Alpha. Untuk menjawab tujuan penelitian tersebut digunakan 

beberapa metode analisis data yaitu analisis deskriptif statistik, asumi klasik 

dan analisis path. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 21. 

B. Pengujian Instrumen 

Uji validitas adalah alat untuk menguji apakah tiap-tiap butir benar-benar 

telah mengungkapkan faktor atau indikator yang ingin diselidiki. Semakin tinggi 

validitas suatu alat ukur, semakin tepat alat ukur tersebut mengenai sasaran. 

Pengujian validitas memakai teknik korelasi Product Moment. Suatu instrumen 

dinyatakan valid jika memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Setelah 

kuesioner telah dinyatakan valid, selanjutnya akan diuji reliabilitasnya. Tujuan dari 

pengujian reabilitas ini adalah untuk menguji apakah kuesioner yang dibagikan 

kepada responden benar-benar dapat diandalkan sebagai alat pengukur. Pengujian 

ini hanya dilakukan pada butir-butir pertanyaan yang sudah di uji validitasnya dan 

telah dinyatakan butir yang valid. Untuk mengetahui tingkat reliabilitas item 

digunakan rumus Alpha Cronbach’s. Suatu instrument dinyatakan reliabel jika nilai 



Cronbach's Alpha > 0,6 (Hair et al., 2005). Ringkasan hasil uji validitas dan 

reliabilitas yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.1. 

Uji Validitas 

 

VARIABEL 
ITEM-

PERTANYAAN 
SIGNIFIKANSI KETERANGAN 

Organizational 

Citizenship Behavior 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,002 

0,009 

0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,006 

0,000 

0,002 

0,013 

0,005 

0,000 

0,045 

0,000 

0,049 

0,000 

0,004 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kepuasan Kerja 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,001 

0,000 

0,212 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tidak Valid 



VARIABEL 
ITEM-

PERTANYAAN 
SIGNIFIKANSI KETERANGAN 

20 0,001 Valid 

Komitmen Organisasi 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Budaya Organisasi 1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,001 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

           Sumber : data primer 2017 

 

Hasil uji validitas yang telah dilakukan seperti telah disajikan di atas 

diketahui semua butir pertanyaan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, 

namun ada KK19 tidak valid dikarenakan nilai siginifikansi 0,212. Tahap 

selanjutnya adalah uji reliabilitas. 

Tabel 4.2. 

Uji Reliabilitas 

 



No Variabel CA Keterangan 

1 OCB 0,815 Reliabel 

2 Kepuasan Kerja 0,937 Reliabel 

3 Komitmen Organisasi 0,951 Reliabel 

4 Budaya Organisasi 0,807 Reliabel 

            Sumber : data primer 2017 

Hasil uji reliabilitas menunjukkan semua variabel dalam penelitian 

memiliki nilai koefisien Alpha Cronbach > 0,7, maka dapat disimpulkan 

bahwa semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliable 

C. Analisis Data 

1. Analisis Diskriptif Statistik 

Untuk mengetahui data pada penelitian ini digunakan analisis diskriptif. 

Ringkasan hasil analisis diskriptif statistik yang telah dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.3. 

             

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

OCB1 41 3 5 4,20 ,558 

OCB2 41 3 5 4,07 ,469 

OCB3 41 2 5 3,80 ,679 

OCB4 41 2 5 3,80 ,749 

OCB5 41 2 5 4,05 ,669 

OCB6 41 3 5 4,17 ,495 

OCB7 41 2 5 3,93 ,648 



OCB8 41 3 5 4,12 ,510 

OCB9 41 2 5 3,71 ,642 

OCB10 41 1 5 2,76 1,019 

OCB11 41 1 5 2,34 1,039 

OCB12 41 1 5 3,37 ,829 

OCB13 41 3 5 4,05 ,444 

OCB14 41 3 5 3,95 ,545 

OCB15 41 1 5 3,80 ,679 

OCB16 41 1 4 3,63 ,662 

OCB17 41 1 5 3,88 ,678 

OCB18 41 1 4 3,71 ,602 

OCB19 41 1 5 3,54 ,778 

OCB20 41 1 5 3,85 ,727 

TOTAL_OCB 41 51 88 74,73 6,481 

      

   Sumber : data primer 2017 

 

Berdasarkan deskripsi data statistik di atas dari 41 sampel yang terkumpul 

dapat dilihat bahwa item variabel Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

memiliki nilai terendah 51 dan nilai tertinggi 88 dengan nilai rata-rata 70,73 

serta tingkat sebaran datanya (standard deviation) sebesar 6,481. Hasil dari 

mean keseluruhan dari variabel ini yaitu (74,73/20) 3,73. Artinya rata-rata 

untuk indikator variabel sikap memiliki kategori tinggi. 

 



2. Statistik Deskritiptif Variabel Kepuasan Kerja 

Berikut Tabel yang menunjukkan statistik deskriptif dari variabel norma 

subyektif yang digunakan dalam penelitan ini: 

KK1 41 1 5 3,93 ,685 

KK2 41 1 5 3,98 ,724 

KK3 41 1 5 3,88 ,748 

KK4 41 1 5 3,90 ,735 

KK5 41 2 5 3,93 ,648 

KK6 41 2 5 4,00 ,592 

KK7 41 2 5 3,95 ,590 

KK8 41 2 5 3,93 ,685 

KK9 41 2 5 3,76 ,663 

KK10 41 2 5 3,76 ,624 

KK11 41 1 5 3,63 ,829 

KK12 41 2 5 3,90 ,539 

KK13 41 2 5 3,88 ,600 

KK14 41 2 5 3,80 ,641 

KK15 41 2 5 3,68 ,687 

KK16 41 1 5 3,59 ,836 

KK17 41 2 5 3,83 ,587 

KK18 41 3 5 3,88 ,510 

KK19 41 1 5 3,68 ,687 

KK20 41 2 5 3,76 ,624 



TOTAL_KK 41 48 97 76,63 8,994 

Sumber: Data primer yang diolah, lampiran 3 

Berdasarkan deskripsi data statistik di atas dari sampel yang terkumpul 

dapat dilihat bahwa item variabel kepuasan kerja memiliki nilai terendah 48 

dan nilai tertinggi 97 dengan nilai rata-rata 76,63 serta tingkat sebaran datanya 

(standard deviation) sebesar 8,994. Hasil dari mean keseluruhan dari variabel 

ini yaitu (76,63/20) 3,83. Artinya rata-rata untuk indikator variabel kepuasan 

kerja memiliki kategori tinggi. 

Berikut Tabel yang menunjukkan statistik deskriptif dari variabel efikasi 

diri yang digunakan dalam penelitian ini 

KO1 41 2 5 4,07 ,685 

KO2 41 2 5 4,02 ,612 

KO3 41 2 5 3,88 ,678 

KO4 41 1 5 3,02 1,151 

KO5 41 2 5 4,02 ,524 

KO6 41 2 5 4,02 ,612 

KO7 41 2 5 4,12 ,640 

KO8 41 1 5 4,02 ,758 

KO9 41 1 5 3,63 ,994 

KO10 41 1 5 3,54 1,098 

KO11 41 1 5 3,63 1,043 

KO12 41 1 5 3,66 1,015 



KO13 41 1 5 3,59 1,048 

KO14 41 1 5 3,71 ,981 

KO15 41 2 5 3,80 ,928 

KO16 41 2 5 3,83 ,946 

KO17 41 2 5 3,93 ,755 

KO18 41 2 5 4,15 ,654 

KO19 41 2 5 3,41 1,024 

KO20 41 2 5 3,49 ,925 

KO21 41 1 5 3,44 ,867 

KO22 41 2 5 3,88 ,600 

KO23 41 2 5 3,66 ,855 

KO24 41 2 5 4,02 ,570 

TOTAL_KO 41 46 120 90,56 14,048 

Sumber: Data primer yang diolah, lampiran 3 

Berdasarkan deskripsi data statistik di atas dari sampel yang terkumpul 

dapat dilihat bahwa item variabel komitmen organisasi memiliki nilai terendah 

46 dan nilai tertinggi 120 dengan nilai rata-rata 90,56 serta tingkat sebaran 

datanya (standard deviation) sebesar 14,048. Hasil dari mean keseluruhan dari 

variabel ini yaitu (90,56/24) 3,77. Artinya rata-rata untuk indikator variabel 

komitmen organisasi memiliki kategori tinggi. 

Berikut Tabel yang menunjukkan statistik deskriptif dari variabel budaya 

organisasi yang digunakan dalam penelitian ini: 



BO1 40 2 5 3,65 ,622 

BO2 41 2 5 3,95 ,545 

BO3 41 2 5 3,85 ,615 

BO4 41 2 5 3,85 ,615 

BO5 41 2 5 3,63 ,829 

BO6 41 2 5 3,76 ,734 

TOTAL_BO 41 12 30 22,61 3,007 

Sumber: Data primer yang diolah, lampiran 3 

Berdasarkan deskripsi data statistik di atas dari  sampel yang terkumpul 

dapat dilihat bahwa item variabel budaya organisasi memiliki nilai terendah   12 

dan nilai tertinggi 30 dengan nilai rata-rata  22,61 serta tingkat sebaran datanya 

(standard deviation) sebesar 3,007. Hasil dari mean keseluruhan dari variabel 

ini yaitu (22,61/6)3,76. Artinya rata-rata untuk indikator variabel lingkungan 

keluarga memiliki kategori tinggi. 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

 

 

Gambar 4.1. 
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Distribusi Responden Berdasarkan Usia 

 

Berdasarkan gambar 4.1 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan usia karyawan PT. PLN persero area Yogyakarta, 

sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori 35-40 tahun yaitu 

sebanyak 20 responden (48,8%). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

 

 

Gambar 4.2. 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 

 

Berdasarkan gambar 4.2 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan karyawan PT. PLN persero area 

Yogyakarta, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori D3 

yaitu sebanyak 23 responden (56,1%) 
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c.  Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 

 

Gambar 4.3. 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 

Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan lama bekerja karyawan PT. PLN persero area 

Yogyakarta, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori > 5 

tahun yaitu sebanyak 35 responden (85,4%). 

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 
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Gambar 4.4. 

Distribusi Responden Berdasarkan Status Pernikahan 

 

Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan status pernikahan karyawan PT. PLN persero area 

Yogyakarta, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori 

menikah yaitu sebanyak 34 responden (82,9%). 

e. Karakteristik Responden Berdasarkan Posisi Dalam Jabatan 

 

 

 

Gambar 4.5. 
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Distribusi Responden Berdasarkan Posisi Dalam Jabatan 

 

Berdasarkan gambar 4.5 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan posisi dalam jabatan karyawan PT. PLN persero 

area Yogyakarta, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori 

non jabatan yaitu sebanyak 31 responden (75,6%). 

 

 

 

2. Uji Asumsi Klasik 

a. Persamaan 1 

1) Uji Normalitas 

   Tabel 4.4. 

Uji Normalitas 
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Asym p. Sig. (2-tailed) 0,766 

 Sumber : data primer 2017 

Data dikatakan lolos uji normalitas atau berdistribusi normal 

ketika nilai sig >0,05. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan 

dengan uji one sample Kolmogorov smirnov dan diperoleh hasil 

signfikan sebesar 0,766 > 0,05. Artinya data berdistribusi normal dan 

lolos uji normalitas. 



2) Uji Multikolinearitas 

 

Tabel 4.5. 

Uji Multikolonieritas 
Model Tolerance VIF 

Komitmen organisasi 0,636 1,572 

Kepuasan kerja 0,636 1,572 

Dependent variabel: OCB 

Sumber : data primer 2017 

 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nlai VIF. 

Tidak terjadi multikolinearitas ketika nilai VIF < 10. Pada penelitian ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel independen 

yang ditunjukan dari nilai VIF < 10 dan uji multikolinearitas lolos. 

 

3) Uji autokorelasi 

Tabel 4.6. 
Uji Autokorelasi 

 
Model Durbin-Watson 

1 2,293 

Sumber : data primer 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji autokorelasi diatas dapat diketahui 

bahwa nilai durbin Watson (DW) adalah sebesar 2,293  dimana 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan nilai Durbin-watson berada 

diantara -4 sampai +4 dengan demikian berarti tidak terdapat 

autokorelasi diantara variabel dependen dan independen. 

 



4) Uji Heteroskedastisitas 

       Tabel 4.7. 

Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

Komitmen organisasi 0,102 

Kepuasan kerja 0,155 

Dependent variabel: LN_1 

Sumber : data primer 2017 

 

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji 

park, yaitu dengan cara meregress variabel independen (komitmen 

organisasi dan kepuasan kerja) ke variabel dependen (variabel dependen 

menggunakan LN kuadrat residual). Dikatan bebas heteroskedastisitas 

ketika tidak ada hasil yang signifikan. Pada penelitian ini diperoleh hasil 

tidak ada variabel yang signifikan ke Ln kuadrat residual. Artinya model 

lolos uji heteroskredastisitas. 

a) Persamaan 2 

1) Uji Normalitas 

 

Tabel 4.8. 
Uji Normalitas 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

Asym p. Sig. (2-tailed) 0,522 

 Sumber : data primer 2017 

Data dikatakan lolos uji normalitas atau berdistribusi normal 

ketika nilai sig >0,05. Pada penelitian ini uji normalitas dilakukan 

dengan uji one sample Kolmogorov smirnov dan diperoleh hasil 



signfikan sebesar 0,522 > 0,05. Artinya data berdistribusi normal 

dan lolos uji normalitas. 

2) Uji Multikolinearitas 

 

Tabel 4.9. 

Uji Multikolonieritas 
Model Tolerance VIF 

Budaya organisasi 0,867 1,153 

Kepuasan kerja 0,867 1,153 

Dependent variabel: OCB 

Sumber : data primer 2017 

 

Uji multikolinearitas dilakukan dengan cara melihat nlai VIF. 

Tidak terjadi multikolinearitas ketika nilai VIF < 10. Pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan antar variabel 

intervening yang ditunjukan dari nilai VIF < 10 dan uji 

multikolinearitas lolos. 

3) Uji Autokorelasi 

Tabel 4.10. 
Uji Autokorelasi 

Model Durbin-Watson 

1 2,062 

Sumber : data primer 2017 

 

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji autokorelasi diatas dapat 

diketahui bahwa nilai durbin Watson (DW) adalah sebesar 2,062  

dimana berdasarkan kriteria yang telah ditentukan nilai Durbin-

watson berada diantara -4 sampai +4 dengan demikian berarti tidak 

terdapat autokorelasi diantara variabel dependen dan independen. 



 

4) Uji Heteroskedastisitas 

Tabel 4.11. 

Uji Heteroskedastisitas 

Model Sig. 

Budaya organisasi 0,498 

Kepuasan kerja 0,927 

Dependent variabel: LN_2 

Sumber : data primer 2017 

Pada penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan uji 

park, yaitu dengan cara meregress variabel independen (budaya 

organisasi, kepuasan kerja) ke variabel dependen (variabel 

dependen menggunakan LN kuadrat residual). Dikatan bebas 

heteroskedastisitas ketika tidak ada hasil yang signifikan. Pada 

penelitian ini diperoleh hasil tidak ada variabel yang signifikan ke 

Ln kuadrat residual. Artinya model lolos uji heteroskredastisitas.. 

3.   Analisi Path 

Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( 𝑅2) 

1) Koefisien Jalur Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang terlihat pada tabel 

berikut mengindikasikan kemampuan persamaan regresi untuk menunjukan 



tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. Hasil koefisien 

determinasi ( 𝑅2) disajikan pada tabel berikut : 

   Tabel : 4.12. 

   Uji Koefisien Determinasi ( 𝑹𝟐) 
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.603a 0.364 0.348 7.265 

  Sumber : data primer 2017 

  

Berdasarkan tabel 4.12. besarnya koefisien determinasi (adjusted R 

square) adalah 0,348 atau 34,8%  yang  berarti bahwa komitmen 

organisasi mempengaruhi variable intervening yaitu kepuasan kerja. 

 

 

2) Koefisien Jalur Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap  

Organizational Citizenship Behavior 

 Koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang terlihat pada tabel 

berikut mengindikasikan kemampuan persamaan regresi untuk 

menunjukan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. 

Hasil koefisien determinasi ( 𝑅2) disajikan pada tabel berikut : 

   Tabel : 4.13. 

   Uji Koefisien Determinasi ( 𝑹𝟐) 
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.562a 0.315 0.298 5.431 

 Sumber : data primer 2017 



Berdasarkan tabel 4.13. besarnya koefisien determinasi (adjusted R 

square) adalah 0,298 atau 29,8%  yang  berarti bahwa komitmen 

organisasi mempengaruhi variabel dependen yaitu organizational 

citizenship behavior. 

3) Koefisien Jalur Kepuasan Kerja Berpengaruh Terhadap 

Organizational Citizenship Behavior 

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang terlihat pada 

tabel berikut mengindikasikan kemampuan persamaan regresi untuk 

menunjukan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. 

Hasil koefisien determinasi ( 𝑅2) disajikan pada tabel berikut :  

 

 

 

 

    Tabel : 4.14. 

Uji Koefisien Determinasi ( 𝑹𝟐) 
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.678a 0.459 0.445 4.827 

 Sumber : data primer 2017 

  

 Berdasarkan tabel 4.14. besarnya koefisien determinasi (adjusted R 

square) adalah 0,445 atau 44,5% yang berarti bahwa kepuasan kerja 

mempengaruhi variabel dependen yaitu organizational citizenship 

behavior. 



4) Koefisien Jalur Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap 

Kepuasan Kerja 

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang terlihat pada 

tabel berikut mengindikasikan kemampuan persamaan regresi untuk 

menunjukan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. 

Hasil koefisien determinasi ( 𝑅2) disajikan pada tabel berikut : 

   Tabel : 4.15. 

   Uji Koefisien Determinasi ( 𝑹𝟐) 
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.364a 0.133 0.110 8.482 

Sumber : data primer 2017 

  

Berdasarkan tabel 4.15 besarnya koefisien determinasi (adjusted 

R square) adalah 0,110 atau 11%  yang  berarti bahwa budaya organisasi 

mempengaruhi variabel intervening yaitu kepuasan kerja. 

5) Koefisien Jalur Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap 

Organizational Citizenship Behavior 

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) yang terlihat pada 

tabel berikut mengindikasikan kemampuan persamaan regresi untuk 

menunjukan tingkat penjelasan model terhadap variabel dependen. 

Hasil koefisien determinasi ( 𝑅2) disajikan pada tabel berikut : 

  

Tabel : 4.16. 

 Uji Koefisien Determinasi ( 𝑹𝟐) 



 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 0.470a 0.221 0.201 5.792 

Sumber : data primer 2017 

  

Berdasarkan tabel 4.17 besarnya koefisien determinasi (adjusted 

R square) adalah 0,201 atau 20,1%  yang  berarti bahwa budaya 

organisasi mempengaruhi variabel dependen yaitu organizational 

citizenship behavior. 

6) Pengaruh  Tidak Langsung Antara Komitmen Organisasi  

Terhadap Organizational Citizenship Behavior melalui Kepuasan 

Kerja Sebagai Variabel Intervening Dengan Membandingkan R2 

Berdasarkan hasil analasis diatas diperoleh nilai R
2

1

sebesar 0,298 

dan nilai R
2

2

 sebesar 0,445 dengan membandingkan kedua nilai tersebut 

(R
2

2 

> R
2

1

) maka variabel kepuasan kerja merupakan variabel 

intervening / mediasi bagi komitmen organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior. 

7) Pengaruh  Tidak Langsung Antara Budaya Organisasi  terhadap 

Organizational Citizenship Behavior melalui Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel Intervening Dengan Membandingkan R2 



Berdasarkan hasil analasis diatas diperoleh nilai R
2

1

sebesar 0,201 

dan nilai R
2

2

 sebesar 0,445 dengan membandingkan kedua nilai tersebut 

(R
2

2 

> R
2

1

) maka variabel kepuasan kerja merupakan variabel 

intervening / mediasi bagi budaya organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior. 

b. Hasil Uji t  Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung 

1) Jalur Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Kepuasan 

Kerja Karyawan 

   Berikut pengujian secara parsial (uji t) menggunakan SPSS:  

 

 

Tabel 4.17. 

Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja  

 

Variabel Beta T Sig. 

Komitmen Organisasi 0.603 4.723 0.000 

           Sumber : data primer 2017 

Hasil regresi pengujian secara langsung diperoleh  nilai t untuk 

variabel komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja menunjukkan 

nilai t=4,723 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Nilai 

signifikansi dibawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan 



kerja. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis pertama diterima. Karena 

nilai signifikansinya dibawah 0,05 yang artinya hipotesis diterima. 

2) Jalur Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja. 

Berikut pengujian secara parsial (uji t) menggunakan SPSS:  

Tabel 4.18. 

Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

 

Variabel Beta T Sig. 

Budaya Organisasi 0.364 2.443 0.019 

                              Sumber : data primer 2017 

Hasil regresi pengujian secara langsung diperoleh  nilai t untuk  

variabel Jalur budaya organisasi terhadap kepuasan kerja menunjukkan 

nilai t=2,443 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019 < 0,05. Nilai 

signifikansi dibawah 0,05 tersebut menunjukkan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Hal ini menunjukan bahwa hipotesis kedua diterima. Karena nilai 

signifikansinya dibawah 0,05 yang artinya hipotesis diterima. 

3) Jalur Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap 

Organizational Citizenship Behavior. 

Berikut pengujian secara parsial (uji t) menggunakan SPSS:  

Tabel 4.19. 

Komitmen Organisasi Terhadap Organizational Citizenship 

Behavior 
Variabel Beta T Sig. 

Komitmen Organisasi 0.562 4.239 0.000 



     Sumber : data primer 2017 

  

Hasil regresi pengujian secara langsung diperoleh  nilai t untuk 

variabel komitmen organisasi terhadap organizational citizenship 

behavior menunjukkan nilai t=4,239 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05. Nilai signifikansi diatas 0,05 tersebut menunjukkan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif secara signifikan 

terhadap organizational citizenship behavior. Hal ini menunjukan 

bahwa hipotesis ketiga diterima. 

4) Jalur Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

  Berikut pengujian secara parsial (uji t) menggunakan SPSS:  

Tabel 4.20. 

Budaya Organisasi Terhadap Organizational Citizenship Behavior 

 

Variabel Beta T Sig. 

Budaya Organisasi 
0.470 3.329 0.002 

 Sumber : data primer 2017 

 

Hasil regresi pengujian secara langsung diperoleh  nilai t untuk 

variabel budaya organisasi terhadap organizational citizenship behavior 

menunjukkan nilai t=3,329 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002 < 

0,05. Nilai signifikansi diatas 0,05 tersebut menunjukkan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap 



organizational citizenship behavior. Hal ini menunjukkan bahwa 

hipotesis keempat diterima. 

5) Jalur Kepuasan Kerja Berpengaruh Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior. 

   Berikut pengujian secara parsial (uji t) menggunakan SPSS:  

Tabel 4.21. 

Kepuasan Kerja Terhadap Organizational Citizenship 

Behavior 

 

 

          Sumber : data primer 2017 

 

Hasil regresi pengujian secara langsung diperoleh  nilai t untuk 

variabel Jalur kepuasan kerja terhadap organizational citizenship 

behavior menunjukkan nilai t=5,755 dengan nilai signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05. Nilai signifikansi dibawah 0,05 tersebut menunjukkan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

organizational citizenship behavior. Hal ini menunjukan bahwa 

hipotesis kelima diterima. Karena nilai signifikansinya dibawah 0,05 

yang artinya hipotesis diterima. 

6) Pengaruh  Tidak Langsung Antara Komitmen Organisasi 

Terhadap Organizational Citizenship Behavior Melalui Kepuasan 

Kerja Sebagai Variabel Intervening Dengan Membandingkan Nilai 

Koefisien Regresi. 

Variabel Beta T Sig. 

Kepuasan Kerja 0.678 5.755 0.000 



Berikut ini adalah nilai koefisien regresi untuk mengetahui apakah 

kepuasan kerja mampu memediasai komitmen organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior dengan cara mengkalikan nilai 

koefisien antara kepuasan kerja terhadap organizational citizenship 

behavior dengan nilai koefisien kepuasan kerja terhadap organizational 

citizenship behavior dan hasil dari perkalian koefisien tersebut 

dibandingkan dengan nilai koefisien dari komitmen organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior, hasilnya sebagai berikut :    

a) Koefisien Regresi komitmen organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior sebesar  0,562  

b) Koefisien Regresi komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja 

sebesar 0,603 

c) Koefisien Regresi kepuasan kerja terhadap organizational 

citizenship behavior sebesar 0,678  

d) Dari hasil perkalian dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi 

komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior 

melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening sebesar 

0,408834 yang artinya kepuasan kerja belum mampu memediasi 

antara komitmen organisasi terhadap organizational citizenship 

behavior dikarenakan nilai koefisien lebih kecil dari pada pengaruh 

langsung. 



7) Pengaruh  Tidak Langsung Antara Budaya Organisasi Terhadap 

Organizational Citizenship Behavior Melalui Kepuasan Kerja 

Sebagai Variabel Intervening Dengan Membandingkan Nilai 

Koefisien Regresi. 

Berikut ini adalah nilai koefisien regresi untuk mengetahui apakah 

kepuasan kerja mampu memediasai budaya organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior dengan cara mengkalikan nilai 

koefisien antara kepuasan kerja terhadap organizational citizenship 

behavior dengan nilai koefisien kepuasan kerja terhadap organizational 

citizenship behavior dan hasil dari perkalian koefisien tersebut 

dibandingkan dengan nilai koefisien dari budaya organisasi terhadap 

organizational citizenship behavior, hasilnya sebagai berikut :    

a) Koefisien Regresi budaya organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior sebesar  0,470  

b) Koefisien Regresi budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

sebesar 0,364 

c) Koefisien Regresi kepuasan kerja terhadap organizational 

citizenship behavior sebesar 0,678  

d) Dari hasil perkalian dapat dijelaskan bahwa nilai koefisien regresi 

budaya organisasi terhadap organizational citizenship behavior 

melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening sebesar 



0,246792 yang artinya kepuasan kerja belum mampu memediasi 

antara budaya organisasi terhadap organizational citizenship 

behavior dikarenakan nilai koefisien lebih kecil dari pada pengaruh 

langsung. 

D. Pembahasan 

1. Pengaruh Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja  

Karyawan PT. PLN Persero Area Yogyakarta 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan PT. PLN persero area 

Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 4,723 dengan 

probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Komitmen organisasi merupakan sikap yang mencerminkan sejauh mana 

seseorang individu atau pegawai mengenal dan terikat pada organisasinya 

(Griffin, 2004: 15). Bagraim dalam Mehmud et al (2010) menyatakan bahwa 

komitmen dapat berkembang apabila pegawai mampu menemukan harapannya 

dan memenuhi kebutuhannya dalam sebuah organisasi. 

Allen dan Meyer (2000) mengusulkan tiga konsep sebagai model dalam 

komitmen organisasi, yaitu: (1) komitmen afektif (affective), (2) komitmen 

berkelanjutan (continuance), dan (3) komitmen normative (normative). 

Komitmen afektif sebagai keterikatan emosional seseorang pada organisasi, 

pengenalan organisasi dan pengembangan dalam organisasi. Komitmen dalam 

jenis ini muncul dan berkembang oleh dorongan adanya kenyamanan, 



keamanan, dan manfaat lain yang dirasakannya dalam organisasi yang tidak 

diperoleh dari organisasi lain, semakin nyaman dan dirasakan tinggi 

manfaatnya, semakin tinggi komitmen seseorang pada organisasi yang 

dipilihnya. Komitmen berkelanjutan dapat dinyatakan sebagai fenomena yang 

terstruktur sebagai hasil dari transaksi pegawai dengan organisasi dan investasi 

yang diberikan pada organisasi. Anggota akan mengkalkulasikan manfaat dan 

pengorbanan atas keterlibatannya menjadi anggota suatu organisasi, anggota 

akan cenderung memiliki daya tahan atau komitmen yang tinggi dalam 

organisasi jika pengorbanan akibat keluar organisasi semakin tinggi. Komitmen 

normatif merupakan perasaan-perasaan anggota tentang kewajiban yang 

diberikan kepada organisasi. Sesuatu yang mendorong anggota untuk tetap 

berada dan memberikan sumbangan terhadap keberadaan organisasi, baik 

materi maupun non materi, merupakan kewajiban moral, yang mana seseorang 

akan merasa tidak nyaman dan bersalah jika tidak melakukan sesuatu. Tingkat 

komitmen normatif yang tinggi mengharuskan anggota mengingat kembali 

organisasinya. 

Affective commitment dibentuk oleh kondisi pekerjaan dan pengharapan 

yang diperoleh. Tingkat keterikatan secara psikolgis dengan organisasi 

berdasarkan seberapa baik perasaan mengenai organisasi tersebut. Cotinuance 

commitment dibentuk oleh kesesuaian gaji dan ketersediaan pekerjaan. 

Anggota organisasi tetap bertahan pada organisasi karena membutuhkan gaji 

dan keuntungankeuntungan lain, atau karena anggota tersebut tidak 



menemukan pekerjaan lain, Normative commitment dibentuk oleh nilai-nilai 

pribadi dan perasaan wajib. Keterikatan anggota secara psikologis dengan 

organisasi karena adanya kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi 

merupakan hal yang seharusnya dilakukan, atau merupakan kewajiban moral 

untuk memelihara hubungan dengan organisasi (Kartika, 2008). 

Komitmen organisasi karyawan adalah bentuk keterikatan psikologis 

terhadap organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang baik 

akan bernilai bagi organisasi, dimana pada gilirannya organisasi memberikan 

hasil yang diinginkan dan diharapkan oleh karyawan untuk mencapai kepuasan 

kerja (Nurlayli, 2009). 

Komitmen organisasi merupakan tingkat sampai sejauh mana seorang 

karyawan memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta 

berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. 

Seringkali, komitmen organisasional diartikan secara individu dan 

berhubungan dengan keterlibatan orang tersebut pada organisasi tersebut. 

Seseorang dengan komitmen organisasi yang tinggi akan lebih mencintai 

organisasinya dan enggan meninggalkan organisasi, sehingga akan merasakan 

kepuasan kerja (Wijayanti, 2008). 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Badjuri (2009) 

menyatakan bahwa komitmen organisasi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Semakin bagus komitmen organisasi maka semakin 

tinggi tingkat kepuasan karyawan. 



2. Pengaruh Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja  

Karyawan PT. PLN Persero Area Yogyakarta 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif terhadap kepuasan kerja karyawan PT. PLN persero area Yogyakarta. 

Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,443 dengan probabilitas 

0,019 dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Budaya Organisasi menurut Schein dalam Luthans (2006:124) Budaya 

organisasi adalah pola asumsi dasar diciptakan atau dikembangkan oleh 

kelompok tertentu saat mereka menyesuaikan diri dengan masalah-masalah 

eksternal dan integrasi internal yang telah bekerja cukup baik serta dianggap 

berharga, dan karena itu diajarkan pada anggota baru sebagai cara yang benar 

untuk menyadari, berpikir dan merasakan hubungan dengan masalah tersebut. 

Kinick and Kreitner (2010) mendefinisikan budaya organisasi sebagai 

wujud anggapan yang dimiliki, diterima secara implisit oleh kelompok dan 

menetukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, pikirkan, dan bereaksi 

terhadap lingkungannya yang beraneka ragam. 

Mengingat budaya organisasi merupakan suatu kesepakatan bersama para 

anggota dalam suatu organisasi atau perusahaan sehingga mempermudah 

lahirnya kesepakatan yang lebih luas untuk kepentingan perorangan. 

Keutamaan budaya organisasi merupakan pengendali dan arah dalam 

membentuk sikap dan perilaku manusia yang melibatkan diri dalam suatu 

kegiatan organisasi. Secara individu maupun kelompok seseorang tidak akan 



terlepas dengan budaya organisasi dan pada umumnya mereka akan 

dipengaruhi oleh keaneka ragaman sumber-sumber daya yang ada sebagai 

stimulus seseorang bertindak 

Salah satu aspek dari suatu organisasi adalah budaya organisasi. Pengaruh 

budaya organisasi terhadap pekerjaan adalah nyata, seperti yang dijelaskan oleh 

Davis (2001) bahwa budaya organisasi dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

dan merupakan konsep penting bagi pemimpin, karena melalui budaya 

organisasi yang kondusif dapat mendorong pemimpin agar mampu mengelola 

motivasi atau kebutuhan berprestasi pegawai-pegawainya (Wirawan, 2007). 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan Amstrong (2004) menyatakan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja pegawai. 

Semakin tinggi budaya organisasi maka semakin tinggi kepuasa kerja pegawai. 

3. Pengaruh Komitmen Organisasi Berpengaruh Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior  Karyawan PT. PLN Persero Area Yogyakarta 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT. 

PLN persero area Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung 

sebesar 4,239 dengan probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan 

karena (p<0,05). 

Komitmen organisasi adalah “the collection of feelings and beliefs that 

people have about their organization a whole” (George dan Jones, 2006: dalam 

Rini, 2013). Maksudnya adalah kumpulan dari perasaan dan keyakinan bahwa 



orang-orang tersebut memiliki organisasi secara keseluruhan. Menurut 

Waspodo dan Minadaniati (2012) seorang pekerja merasakan kepuasan dalam 

bekerja tentunya ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap 

kemampuan yang dimiliki untuk memberikan performa terbaiknya kepada 

organisasi tempat ia bekerja dengan menyelesaikan tugas pekerjaaannya sebaik 

mungkin. 

Organizational Citizenship Behavior selain disebut the extra role 

behavior juga merupakan salah satu kategori yang penting bagi efektivitas dan 

efisiensi organisasi. Perilaku tersebut bersifat sukarela dan bukan merupakan 

tindakan yang terpaksa terhadap hal-hal yang mengedepankan kepentingan 

organisasi sebagai wujud kepuasan berdasarkan performance dan tidak 

diperintahkan secara formal serta tidak berkaitan secara langsung dengan 

sistem reward formal. Pada dasarnya OCB tidak dapat dilepaskan dari 

komitmen karyawan terhadap organisasi, karena bagaimanapun prestasi kerja 

yang melebihi apa yang seharusnya, banyak ditentukan oleh kuat tidaknya 

komitmen karyawan terhadap organisasi, (Smith, dkk dalam Prita, 2010). 

Organizational Citizenship Behavior dapat timbul dari berbagai faktor 

dalam organisasi, di antaranya karena adanya komitmen organisasi dari 

karyawan yang tinggi (Robbin dan Judge, 2007; dalam Rini, 2013). Ketika 

karyawan memiliki kepuasan terhadap pekerjaannya, maka karyawan tersebut 

akan bekerja secara maksimal dalam menyelesaikan pekerjaannya, bahkan 

melakukan beberapa hal yang mungkin diluar tugasnya (Rini, 2013). Begitu 



juga ketika karyawan mempunyai komitmen yang tinggi terhadap 

organisasinya, maka orang tersebut akan melakukan apapun untuk kesuksesan 

perusahaannya karena karyawan tersebut memiliki keyakinan terhadap 

organisasinya (Luthans, 2005). 

Komitmen organisasi merupakan persepsi tentang kebijakan, praktik-

praktik dan prosedur-prosedur organisasional yang dirasakan dan diterima oleh 

individu-individu dalam organisasi (Rini, 2013). Ketika penilaian tentang 

konsep komitmen ini dirasakan dan diterima oleh sebagian besar orang dalam 

tempat kerja, hal ini disebut sebagai komitmen organisasional (organizational 

comitment) Reichers & Schneider (2005). Karyawan yang memiliki komitmen 

terhadap perusahaan, maka karyawan tersebut akan merasa memiliki kepuasan 

dalam bekerja dan rela berbuat apa saja untuk kemajuan perusahaannya tersebut 

(Chockalingan et. all, 2008; dalam Rini, 2013). 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Chockalingan et.all 

(2008) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap 

organizational citizenship behavior. Komitmen organisasional merupakan 

persepsi tentang kebijakan, praktik-praktik dan prosedur-prosedur 

organisasional yang dirasakan dan diterima oleh individu-individu dalam 

organisasi. Pada karyawan yang memiliki komitmen terhadap perusahaan, 

maka karyawan tersebut merasa memiliki kepuasan dalam bekerja dan rela 

berbuat untuk kemajuan perusahaanya tersebut 



4. Pengaruh Budaya Organisasi Berpengaruh Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior  Karyawan PT. PLN Persero Area Yogyakarta 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT. PLN persero 

area Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 3,329 

dengan probabilitas 0,002 dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

Budaya dipandang penting karena merupakan nilai, ideologi, 

kepercayaan, aturan informal dan ritual yang merekat pada individu dalam 

organisasi menjadi kesatuan yang utuh dan menciptakan iklim yang mampu 

mempengaruhi perilaku individu. Dengan memahami budaya yang ada, 

manajer dapat melakukan perubahan atau modifikasi terhadap budaya yang 

kurang sesuai untuk pencapaian kinerja bisnis di masa mendatang (Tjahjadi, 

2001).  

Budaya organisasi berfungsi untuk mengatasi permasalahan anggota-

anggotanya dalam hal beradaptasi dengan lingkungan eksternalnya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan cara memperkuat pemahaman anggota organisasi, 

kemampuan untuk merealisasi terhadap misi, strategi, tujuan, cara, ukuran dan 

evaluasi. 

OCB lebih mengarah dan dapat disimpulkan sebagai manifestasi 

seseorang (karyawan) sebagai mahluk sosial (Rini, 2013). OCB merupakan 

bentuk perilaku sukarela dari anggota karyawan yang mendukung fungsi 

organisasi sehingga perilaku ini lebih bersifat menolong yang diekspresikan 



dalam bentuk tindakan-tindakan yang menunjukkan sikap tidak mementingkan 

diri sendiri dan perhatian pada kesejahteraan orang lain (Elfina P, 2003;dalam 

Rini, 2013). 

Organ (2008) mendefinisikan OCB sebagai perilaku individu yang 

bersifat suka rela, tidak berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan sistem 

reward dan bisa meningkatkan fungsi efektifitas organisasi. Menurut Smith, 

Organ, dan Near (Konovsky & Pugh, 2004; dalamRini, 2013) OCB adalah 

perilaku karyawan berupa kerelaan mengerjakan tugas-tugas melebihi tugas 

pokoknya. Karyawan memiliki kebebasan untuk bertindak meskipun tidak 

memperoleh reward, dalam konteks struktur reward formal dari organisasi, atas 

perilakunya tersebut. 

Budaya organisasi merupakan suatu sistem dari kepercayaan-

kepercayaan dan nilainilai yang berkembang dalam organisasi dan 

mengarahkan perilaku anggotanya (Rini, 2013). 

Dalam bisnis, sistem-sistem ini sering dianggap sebagai corporate culture. 

Dalam berbudaya tidak ada dua pribadi yang sama, tidak ada budaya organisasi 

yang identik. Para ahli dan konsultan mempercayai bahwa perbedaan budaya 

memiliki pengaruh yang besar pada kinerja perusahaan dan kualitas kehidupan 

kerja yang dialami oleh karyawannya (Schemerhorn, et.all, 2004). 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Poerwanto (2008) 

menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap OCB. 

apabila budaya organisasi berjalan sangat baik atau meningkat maka 



organizational citizenship behavior (OCB) pegawai akan mengalami 

kecenderungan peningkatan. 

5. Pengaruh Kepuasan Kerja Berpengaruh Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior  Karyawan PT. PLN Persero Area Yogyakarta 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

positif terhadap organizational citizenship behavior karyawan PT. PLN persero 

area Yogyakarta. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 5,755 

dengan probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena (p<0,05). 

OCB atau Organizational Citizenship Behavior atau peraturan extra-roll 

yang tidak dapat dijelaskan secara formal, tetapi ada dan tumbuh dalam suatu 

perusahaan. Schnake (1991; dalam Rini, 2013) mendefinisikan OCB sebagai 

kecenderungan kepada fungsional, peraturan ekstra, kehidupan pro-sosial, dan 

diarahkan untuk dilakukan oleh setiap individu, maupun kelompok yang berada 

di dalam organisasi tersebut. 

Ostroff (2002; dalam Rini, 2013) menjelaskan bahwa karyawan yang 

merasa puas, berkomitmen dan dapat menyesuaikan diri dengan baik untuk 

lebih bersedia bekerja guna memenuhi tujuan organisasi dan memberikan 

pelayanan sepenuh hati pada organisasi dengan meningkatkan kinerja dan 

karenanya akan mendukung efektivitas organisasi dibandingkan dengan 

pekerja yang merasa tidak puas. 

Kepuasan kerja karyawan dapat diasumsikan sebagai penentu utama dari 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Karyawan yang puas akan lebih 



mungkin berbicara positif tentang organisasi, membnatu orang lain, dan jauh 

melebihi harapan yang normal dalam pekerjaan, selain itu karyawan menjadi 

bangga melebihi tuntutan tugas karena karyawan ingin membalas pengalaman 

positif mereka, (Robbins dalam Gita, dkk, 2012). 

Ketika karyawan telah puas terhadap pekerjaannya, mereka akan 

membalasnya. Balasan dari karyawan tersebut termasuk perasaan menjadi 

bagian (sense of belonging) dari organisasi dan perilaku seperti Organizational 

Citizenship Behavior, (Konovsky & Pugh dalam Gita, dkk, 2012). 

Hubungan yang signifikan antara kepuasan kerja dan Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) terdapat dalam literatur-literatur mengenai 

organisasi, antara lain oleh Organ (1988); Organ&Ryan (1995); Podsakoff, et 

all (1993,2000). Kepuasan kerja merupakan determinan penting yang 

mendorong seseorang memperlihatkan perilaku Organizational Citizenship 

Behavior (OCB), disebabkan karena individu-individu yang mendapatkan 

kepuasan dalam pekerjaannya, akan cenderung memaknai pekerjaan dan tugas-

tugas yang ia laksanakan dengan penuh tanggungjawab dan dedikasi. Sehingga 

hampir tidak ada perdebatan yang berarti di kalangan para peneliti tentang 

pengaruh kepuasan kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh Jehad Mohammad, dkk 

(2011) menyimpulkan bahwa faktor kepuasan kerja baik ekternal amuun 

internal sangat berperan penting sebagai pemicu terjadinya Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada karyawan. 



 

 


