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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Motivasi Intrinsik 

a. Pengertian 

Motivasi berasal dari kata latin “Movere” yang berarti “dorongan atau 

daya penggerak. Sehingga motivasi adalah suatu perangsang keinginan atau daya 

penggerak sesorang dalam bekerja, setiap seseorang yang termotivasi memiliki 

tujuan tertentu yang ingin dicapai (Yusuf dan Arif, 2015). Menurut Robbins dan 

Judge (2017), motivasi adalah upaya yang dikerahkan individu untuk mencapai 

setiap tujuan dalam hidupnya, dalam ranah organisasi motivasi adalah perilaku 

individu  yang bekerja dengan segala upayanya dikarenakan faktor tertentu untuk 

mencapai tujuan organisasi.  Sedangkan menurut Luthans (2011), motivasi adalah 

proses sebagai langkah awal sesorang untuk melakukan tindakan akibat 

kekurangan secara fisik dan psikis, yaitu suatu dorongan yang ditujukan untuk 

memenuhi tujuan tertentu. Setiap karyawan yang bekerja dalam suatu perusahaan 

harus memiliki motivasi dalam bekerja demi meningkatnya kinerja dari organisasi 

tersebut.  

Motivasi ekstrinsik menurut Fahmi (2016) adalah motivasi yang muncul 

dari luar diri seorang, kemudian mendorong orang tersebut untuk membangun dan 

menumbuhkan semangat motivasi dalam diri orang tersebut untuk mengubah 

seluruh sikap yang dimilikinya kearah yang lebih baik. Motivasi intrinsik menurut 

Suwatno (2011) adalah hal yang menjadi aktif atau munculnya dorongan tersebut 

tidak dipengaruhi dari faktor luar, karena pada dasarnya setiap individu telah 

memiliki dorongan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Luthans (2011) 

motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dan tumbuh serta berkembang 

dalam diri orang tersebut, yang kemudian mendorong untuk melakukan sesuatu 

yang bernilai dan berarti. Menurut teori dua faktor Herzberg dalam Hasibuan 
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(2007) menyatakan bahwa motivasi terdiri dari dua faktor yaitu Maintenance 

factor (faktor pemeliharaan) dan Motivation factor (faktor motivasi). 

1) Maintenance factor (faktor pemeliharaan) 

Faktor pemeliharaan adalah faktor yang berhubungan dengan hakikat 

manusia yang berhubungan dengan hakikat manusia yang ingin ketentraman 

badaniah. Menurut Herzberg kebutuhan kesehatan ini merupakan kebutuhan 

yang berlangsung secara terus menerus. 

Faktor pemeliharaan ini meliputi hal-hal berupa gaji, kondisi fisik 

pekerjaan, kepastian pekerjaan, rumah dinas, dan tunjangan lainnya. Sehingga 

faktor pemeliharaan ini dapat disebut pula sebagai faktor eksternal yang 

memicu sesorang untuk melakukan suatu pekerjaan berdasarkan rangsangan 

dari luar. 

2) Motivation factor (faktor motivasi) 

Faktor motivasi adalah faktor yang menyangkut kebutuhan psikologis 

seseorang yaitu perasaan sempurna dalam melakukan pekerjaan. Faktor 

motivasi ini berhubungan dengan penghargaan terhadap pribadi yang secara 

langsung berkaitan dengan pekerjaannya, seperti kursi yang empuk, fasilitas 

pekerjaan yang memadai dll. Faktor ini dapat pula dikatakan sebagai faktor 

internal yang memicu seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan sebaik 

mungkin. 

Dari beberapa pengertian motivasi intrinsik yang telah dikemukakan oleh 

para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi intrinsik adalah suatu kondisi 

dimana seorang karyawan merasa bersemangat dan termotivasi untuk melakukan 

pekerjaannya sesuai dengan target dan ketentuan dari perusahaan yang dipicu dari 

dalam diri orang itu sendri karena pada dasarnya setiap individu memiliki 

motivasi tersendiri dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan versinya. 

 



11 

 

 

 

b. Dimensi 

 Untuk mengukur seberapa tinggi seorang karyawan memiliki motivasi 

yang muncul dari dalam diri sendiri. Peneliti menggunakan teori Herzberg yang 

dikutip oleh Luthans (2011) yaitu : 

1) Achievement (Keberhasilan) 

Keberhasilan seorang karyawan dapat dilihat dari prestasi kerja yang 

diraihnya. Agar seorang karyawan dapat berhasil dalam melaksanakan 

pekerjaanya, maka pemimpin harus memberikan dorongan dan peluang agar 

bawahan dapat meraih prestasi kerja yang baik, dan ketika seorang 

karyawan telah memiliki kinerja yang baik makan atasan atau perusahaan 

harus memberikan reward untuk memotivasi karyawan tersebut agar selalu 

menghasilkan kinerja terbaiknya. 

2) Recognition (Pengakuan) 

Sebagai lanjutan dari aspek keberhasilan, maka seorang atasan atau 

perusahan hendaknya memberi pernyataan pengakuan atau penghargaan 

terhadap keberhasilkan karyawan dengan beberapa cara, yaitu: 

a) Secara langsung, menyatakan keberhaasilan di tempat karyawan 

tersebut bekerja dan lebih baik dinyatakan sewatku ada karyawan 

lain 

b) Surat penghargaan 

c) Memberi reward berupa uang tunai 

d) Memberikan medali 

e) Memberikan kenaikan gaji atau promosi jabatan 

3) Work it Self (Pekerjaan itu Sendiri) 

Seorang atasan atau perushaan hendaknya mampu membuat  kondisi 

dimana karyawan mengerti akan pentingnya pekerjaan yang dilakukannya 

dan membuat bawahan menghindari rutinitas pekerjaan dengan  berbagai 

cara serta dapat menempatkan orang di waktu yang tepat 
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4) Responsibility (Tanggung Jawab) 

Agar tanggung jawab benar menjadi motivator bagi karyawan, atasan 

harus menghindari supervisor yang ketat dalam mengawasi karyawan dalam 

bekerja, dengan membiarkan karyawan bekerja sendiri sepanjang pekerjaannya 

sehingga membuat karyawan memiliki perencanaan dan tanggung jawab 

sendiri untuk menyelesaikan pekerjaanya sebaik mungkin. 

5) Advancement (Pengembangan)  

Pengembangan merupakan salah satu faktor motivasi bagi karyawan. 

Faktor pengembangan ini benar-benar berfungsi sebagai motivator, maka 

atasan dapat memulainya dengan melatih bawahannya untuk pekerjaan yang 

lebih bertanggung jawab. Bila hal tersebut sudah dilakukan, atasan dapat 

memberikan rekomendasi tentang karyawan yang siap untuk pengembangan, 

pengembangan dapat dilakukan dengan cara mengirim karyawan untuk 

melakukan pelatihan dan promosi kenaikan jabatan. 

  

c. Faktor pendorong 

Dalam memunculkan motivasi dari dalam diri seseorang tentunya 

dipengaruhi oleh faktor pendorong lainnya (Uno, 2007) yaitu berupa:   

1) Faktor internal 

a) Prestasi 

b) Promosi jabatan 

c) Pengakuan  

d) Pekerjaan itu sendiri 

e) Penghargaan 

f)     Tanggung jawab 

g) Keberhasilan dalam bekerja 
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h) Pertumbuhan dan perkembangan pribadi 

2) Faktor eksternal 

a) Gaji 

b) Kondisi kerja 

c) Status 

d) Kualitas supervisi 

e) Hubungan antar pribadi 

f) Kebijakan dan administrasi perusahaan. 

 

d. Dampak 

Motivasi sangat berkaitan erat dengan kinerja yang dihasilkan oleh 

karyawan. Menurut  Uno (2007) seorang karyawan yang memiliki motivasi 

intrinsik yang tinggi, maka akan merasa senang dan termotivasi untuk melakukan 

suatu pekerjaan dikarenakan karyawan tersebut akan merasa yakin bahwa dirinya 

mampu untuk melakaukan pekerjaan tersebut sebaik mungkin, sehingga kinerja 

terbaik yang diharapkan oleh perusahaan akan tercapai. Beberapa jenis motivasi 

intrinsik yang dapat diberikan oleh perusahaan adalah seperti memberikan 

promosi jabatan, menghargai hasil kerja karyawan, mengapresiasi prestasinya dan 

lain lain. Dengan pemberian dorongan motivasi melalui beberapa  hal tersebut, 

tentunya karyawan akan merasa senang sehingga muncullah perasaan untuk 

memotivasi diri sendiri agar bekerja secara lebih giat dan bersemangat lagi.  Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Taufiq (2016) yang 

menemukan bahwa karyawan yang telah memiliki motivasi intrinsik dalam 

bekerja maka akan memberikan kinerja terbaiknya bagi perusahaan, penelitian ini 

dilakukan pada, oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa motivasi intrinsik 

memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja. 
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2. Kepuasan Kerja 

a. Pengertian 

Kepuasan kerja adalah keadaan emosi yang senang atau emosi positif yang 

berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Menurut 

Robbins dan Judge (2017) kepuasan kerja merupakan sebuah perasaan positif 

terhadap pekerjaan yang dihasilkan dari evaluasi atas karakteristik-

karakteristiknya. Sedangkan menurut Luthans (2011) kepuasan kerja adalah hasil 

dari persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan 

hal yang dinilai  penting. Sedangkan menurut Mangkunegara (2013) kepuasan 

kerja adalah suatu perasaan yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai 

yang berhubungan dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya. Uno 

(2007) juga berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana karyawan memandang 

pekerjaanya. Dari pendapat para ahli tersebut dapat diketahui bahwa kepuasan 

kerja adalah kondisi dimana karyawan merasa senang akan pekerjaannya sehingga 

tidak menimbulkan perasaan terpaksa dalam bekerja, yang muncul dari 

pemenuhan kebutuhan karyawan yang sesuai oleh perusahaan. 

Secara keseluruhan kepauasan kerja dapat diketahui berdasarkan hasil 

penyelidikan terhadap karyawan dengan beberapa pertanyaan, seperti “secara 

keseluruhan apakah anda merasa puas dengan pekerjaan anda?”  

 

b. Dimensi 

Seorang karyawan yang merasa puas dengan puas dengan pekerjaannya 

melibatkan aspek-aspek seperti upah atau gaji yang diterima, kesempatan untuk 

pengembangan karir dan lain lain. Adapun untuk mengukur kepuasan kerja dalam 

setiap individu dalam bekerja menurut Luthans (2011) adalah: 
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1) Pekerjaan itu sendiri 

Pekerjaan yang cocok terhadap passion dari karyawan cenderung 

menimbulkan kepuasan dalam bekerja, karena karyawan akan merasa 

nyaman melakukan apa yang disenangi, berbeda dengan karyawan yang 

bekerja atas dasar keterpaksaan dan kebutuhan, tingkat kepuasan dalam 

bekerja akan lebih rendah. 

2) Gaji 

Gaji adalah sejumlah upah yang diberikan perusahaan terhadap 

karyawan berdasarkan refleksi dari manajemen memandang konstribusi 

karyawan terhadap perusahaan. Karyawan lebih cendrung merasa puas 

dalam bekerja apabila mendapatkan gaji yang relative lebih tinggi 

disbandingkan karyawan yang mendapatkan gaji relative rendah. 

3) Promosi 

Promosi adalah salah satu fasilitas yang diberikan perusahaan 

terhadap karyawan untuk memberikan kesempatan memperoleh 

peningkatan karir di perusahaan. Karyawan yang mendapatkan promosi 

dari perusahaan akan merasa bahwa kemampuannya diakui dalam bekerja 

sehingga akan memunculkan perasaan puas dalam bekerja. 

4) Pengawasan 

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 

pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian kinerja yang 

telah di tetapkan perusahaan. Pengawasan terhadap karyawan dalam suatu 

perusahaan biasanya dilakukan oleh supervisor, pekerjaan yang diawasi 

oleh superivisor akan menimbulkan dua dampak yaitu karyawan yang 

merasa senang atau karyawan yang merasa terkekang karena bekerja tidak 

sesuai dengan kreatifitasnya sendiri. 
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5) Rekan kerja 

Rekan kerja adalah teman kerja yang kesehariannya selalu Bersama 

dalam suatu pekerjaan. Dalam suatu perusahaan rekan kerja sangat 

mempengaruhi kepuasan kerja seorang karyawan, dikarenakan karyawan 

akan merasa nyaman memiliki rekan kerja yang solid saling membantu 

dan support, dan karyawan akan merasa tidak puas apabila mendapati 

rekan kerja yang relative lebih senioritas, merasa berkuasa dan tidak 

ramah. 

 

c. Faktor pendorong 

Menurut Robbins dan Judge (2017) terdapat dua faktor pendorong 

munculnya kepuasan kerja dalam suatu perusahaan, yaitu: 

1) Faktor individu  (kepribadian) 

Yaitu kecerdasan, pengetahuan tentang pekerjaan, kecakapan 

khusus, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, masa 

kerja, kepribadian dan lain lain yang mendukung karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya, sehingga karyawan tersebut merasa 

puas dengan pekerjaannya dikarenakan karyawan tersebut dapat 

mengerahkan seluruh kemampuan yang dimilikinya dalam bekerja.  

2) Gaji  

Yaitu tingkat gaji yang diberikan kepada para karyawannya, 

karyawan yang memiliki gaji yang besar relative akan merasa puas 

terhadap pekerjaannya dibandingkan karyawan yang memiliki gaji 

rendah. Tetapi gaji bukan merupakan satu-satunya faktor munculnya 

kepuasan kerja, faktor terpenting adalah faktor kepribadian dari para 

karyawannya. 
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d. Dampak 

Kepuasan kerja memiliki dampak yang positif dan negative terhadap 

karyawan, dampak tersebut terbagi menjadi dua bagian yaitu, konstruktif/aktif dan 

destruktif/pasif. Menurut Robbins dan Jugde (2017) terdapat beberapa dimensi 

dari dampak kepuasan kerja. 

1) Bersuara  

Karyawan yang merasa puas akan pekerjaannya, maka akan memunculkan 

sikap untuk konstruktif memperbaiki kondisi, termasuk menyarankan 

perbaikan. Berani mendiskusikan pendapatnya dengan atasan serta membuat 

serikat. 

2) Kesetiaan  

Karyawan akan memunculkan sikap percaya kepada perusahaan, dengan 

cara menunggu kondisi perusahaan membaik, dan percaya kepada manajemen 

perusahaan akan melakukan hal yang benar. 

3) Keluar 

Karyawan yang tidak puas dengan pekerjaannya maka akan memunculkan 

sikap untuk meninggalkan perusahaan, dan mencari posisi baru di perusahaan 

lainnya. Hal ini dapat menjadi kerugian secara tidak langsung, yaitu kerugian 

keahlian,  pengetahuan, kemampuan karyawan tersebut. 

4) Pengabaian 

Karyawan akan mengabaikan segala peraturan maupun sop yang ada 

dalam perusahaan, seperti absen telat, bekerja tidak sesuai standar dll, 

sehingga akan mengurangi daya operasional perusahaan. 

Hal tersebut didukung oleh penelitian  yang dilakukan oleh Kurniawati 

dan Wahyudi (2015) tentang pengaruh kepuasan kerja dan komitmen 

organisasional terhadap kinerja dengan OCB sebagai variabel intervening, yang 
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menemukan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan positif 

terhadap kinerja yang dihasilkan oleh para karyawan pada salah satu rumah sakit 

di Kabupaten Karanganyar. 

 

3. Organization Citizenship Behaviour (OCB) 

a. Pengertian 

OCB menurut Organ et al (2006) adalah perilaku karyawan yang 

dilakukan dengan sukarela, tulus, senang hati tanpa harus diperintah. Perilaku 

tersebut adalah yang dipilih secara bebas oleh individu dimana perilaku tersebut 

tidak secara langsung atau eksplisit diakui oleh sistem imbalan formal dan secara 

agregat meningkatkan fungsi organisasi. Sedangkan menurut Podsakoff et al 

(2005) OCB merupakan konstribusi individu yang dalam melebihi tuntutan peran 

di tempat kerja dan di reward oleh kinerja  tugas. OCB ini melibatkan beberapa 

perilaku meliputi perilaku untuk menolong rekan kerja, menjadi volunteer untuk 

tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan dan prosedur diperusahaan dan lain lain. 

Perilaku ini menggambarkan nilai tambah karyawan yang merupakan salah satu 

bentuk perilaku prososial, yaitu perilaku sosial yang positif (Podsakoff et al, 

2005) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa OCB adalah suatu kondisi yang 

muncul dari perasaan senang yang dirasakan oleh karyawan, karena mendapatkan 

atau diberi sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan sehingga dapat menciptakan 

prilaku baik karyawan dalam bekerja, seperti perasaan sukarela, tulus, senang hati, 

ataupun perasaan lebih bersemangat dalam bekerja demi kepentingan perusahaan 

dan dirinya sendiri. 

 

b. Dimensi 

Munculnya OCB yang baik dalam perusahaan tentu saja dapat berimbas 

baik pula dalam kinerja yang dicapai oleh karyawan, untuk itu perusahaan harus 

membuat strategi yang baik agar OCB dalam perusahaan dapat tercipta dan 
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otomatis kinerja perusahaan juga akan meningkat. Dalam imlementasinya OCB 

dipengaruhi dan diukur oleh berbagai faktor, salah satunya menurut Organ et al 

(2006) terdapat 5 faktor yang mempengaruhi munculnya OCB yang baik di 

perusahaan, yang tentu saja dapat menjadi indikator dalam mengukur munculnya 

OCB itu sendiri: 

1) Altruism  

Adalah perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang 

sedang mengalami kesulitan. Sikap untuk menolong sesama rekan kerja ini 

sangat membantu dalam kelancaran operasional perusahaan, karena 

apabila suatu pekerjaan selesai tepat waktu, maka karyawan tersebut dapat 

menyelesaikan pekerjaan lain dengan baik pula. 

2) Concientiousness  

Adalah perilaku karyawan yang mau patuh dan taat terhadap peraturan 

yang berlaku. Perilaku untuk patuh ini muncul karena kesadaran diri akan 

suatu tanggung jawab dalam pekerjaan. 

3) Sportmanship 

Adalah perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan dengan bertoleransi 

terhadap keadaan yang kurang ideal dalam organisasi tanpa mengajukan 

keberatan atau mengeluh. 

4) Courtesy 

Adalah perilaku menjaga hubungan baik dengan rekan kerjanya agar 

terhindar dari masalah-masalah interpesonal. Apabila seorang karyawan 

telah berusaha menjaga hubungan baik antara rekan kerja maka, karyawan 

tersebut akan memiliki penyemangat lain dalam bekerja, sehingga bekerja 

tidak akan merasa bosan. 

5) Civic Virtue 

Adalah perilaku yang mau mengikuti perkembangan yang ada dalam 

organisasi. 
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c. Faktor pendorong 

OCB dapat muncul dari beberapa kondisi dan faktor yang berasal dari 

perusahaan seperti motivasi, dan kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan. 

Selain dari faktor tersebut Organ et al (2006) menuturkan beberapa faktor lain 

yang dapat mendorong munculnya OCB dalam suatu perusahaan, yaitu: 

1) Perbedaan individu 

Perbedaan individu adalah sifat stabil yang dimiliki oleh setiap 

individu yang menjadi karakteristik dari setiap individu, seperti 

keramahan, kemampuan, pengalaman, cara bergaul dan lain lain. 

Perbedaan individu dapat memicu munculnya OCB dikarenakan dengan 

adanya perbedaan maka karyawan dapat saling menghargai satu sama 

lain, sehingga muncullah sikap untuk saling tolong menolong dan sportif 

antara satu karyawan dengan lainnya.  

2) Sikap kerja 

Sikap kerja merupakan emosi muncul berdasarkan persepsi individu 

terhadap lingkungan kerja. Sikap kerja sangat mempengaruhi munculnya 

OCB pada setiap karyawan, dikarenakan sikap kerja yang baik akan 

menimbulkan rasa toleransi dan saling mengasihi antara sesama rekan 

kerja, sehingga karakteristik OCB yaitu bekerja tanpa paksaan dan saling 

tolong menolong akan tercapai. 

3) Faktor kontekstual 

Faktor kontekstual adalah pengaruh eksternal yang bisa berasal dari 

pekerjaan, kelompok, organisasi atau lingkungan sekitar, yang dapat 

mempengaruhi sesorang, bahkan kelompok dalam suatu perusahaan. 

Faktor kontekstual merupakan salah satu faktor penting yang dapat 

memunculkan OCB dalam suatu perusahaan, dikarenakan apabila 
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karyawan merasa enjoy dengan lingkungan pekerjaannya, maka 

karyawan akan lebih rileks dalam bekerja. 

 

d. Dampak  

OCB yang tercipta dalam suatu perusahaan akan memberikan dampak 

positif baik secara langsung untuk perusahaan maupun secara tidak langsung 

melalui karyawan, sebab apabila OCB yang ada dalam suatu perusahaan baik, 

maka kinerja karyawan dalam perusaan tersebut juga akan meningkat, dan apabila 

kinerja karyawan meningkat maka otomatis kinerja dari perusahaan juga akan 

meningkat. Dikarenakan dengan adanya OCB dalam suatu perusahaan, maka 

karyawan akan lebih dapat menghargai satu sama lain, saling membantu, 

memunculkan jiwa solidaritas yang tinggi, dan dapat memicu munculnya 

semangat untuk bekerja secara lebih giat melebihi apa yang telah ditargetkan  oleh 

perusahaan. Hal tersebut telah dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan 

Bodroastuti dan Ruliaji (2016)  yang membuktikan bahwa dengan adanya OCB 

yang baik dalam PT. Ritra Cargo Indonesia cabang Jawa Tengah dapat 

mempengaruhi karyawan dalam meningkatkan kinerja terbaiknya dalam bekerja.  

 

4. Kinerja 

a. Pengertian 

Menurut Edison et al (2016) kinerja adalah hasil dari suatu proses yang 

mengacu dan diukur selama periode tertentu dan berdasarkan kriteria yang telah 

disepakati bersama. Kinerja adalah suatu hasil yang telah dicapai karyawan 

setelah ia melakukan suatu pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

Kinerja bukanlah sebuah karakteristik individu seperti bakat atau kemampuan, 

tetapi kinerja adalah suatu perwujudan dari bakat dan kemampuan individu dalam 

pekerjaannya. Menurut Robbins dan Judge (2017) mendefinisikan bahwa kinerja 

adalah suatu hasil yang dicapai oleh karyawan dalam pekerjaannya menurut 
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kritetia tertentu yang berlaku untuk disuatu pekerjaan. Sedangkan menurut 

Mangkunegara (2013) mengemukakan bahwa: 

“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya” 

Dari pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah 

suatu pencapaian yang dihasilkan oleh karyawan dalam bekerja di suatu 

organisasi dengan berdasarkan standar kriteria yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan yang telah dibebankan terhadap karyawan tersebut. 

 

b. Dimensi 

Kinerja karyawan harus selalu terukur dengan jelas, karena sebagai 

pedoman dalam mengontrol kinerja tersebut. Kinerja karyawan dapat diukur 

dengan menggunakan 6 indikator pengukur kinerja individu menurut (Robbins 

dan Judge, 2017), yaitu: 

1) Kualitas  

Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas 

pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap 

keterampilan dan kemampuan karyawan, sesuai dengan target atau standar 

yang telah di tetapkan oleh perusahaan. 

2) Kuantitas 

Merupakan jumlah yang dihasilkan dan dinyatakan dalam jumlah 

istilah seperti jumlah unit, jumalah siklus aktivitas yang diselesaikan. 

3) Ketepatan waktu 

Merupakan tingkat aktivitas diselesaikan pada awal waktu yang 

dinyatakan, dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta 

memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. 
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4) Efektivitas 

Merupakan  tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, 

uang, teknologi, dan bahan baku) dimaksimalkan dengan maksud 

menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya yang ada. 

5) Kemandirian 

Merupakan tingkat seorang karyawan yang nantinya akan menjalakan 

fungsi kerjanya seperti yang telah di atur. Kemandirian adalah berkerja 

secara sungguh-sungguh dengan atau tanpa diawasi oleh supervisi,  dan 

dapat menyelesaikan masalah dalam bidangnya sebaik mungkin. 

 

c. Faktor yang mempengaruhi 

Menurut Mangkunegara (2013), terdapat 2 hal yang dapat mempengaruhi 

kinerja seorang karyawan, yaitu: 

1) Faktor kemampuan (ability) 

Secara psikologis, kemampuan  seorang karyawan terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge+skill). 

Artinya seorang karyawan yang memiliki IQ standar rata-rata dan 

dibekali dengan skill yang mencukupi dalam pekerjaanya, maka 

karyawan tersebut akan lebih mudah dalam mencapai kinerja yang 

ditetapkan oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan harus dapat 

memberikan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan kapasitas yang 

dimiliki oleh karyawan sesuai dengan prinsip (the right man in the right 

place, the right man on the right job 

2) Faktor motivasi 

Motivasi merupakan sebuah kondisi yang dapat menggerakkan 

karyawan untuk berkerja secara lebih giat lagi, apabila karyawan tersebut 

memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja otomatis karayawan tersebut 

lebih giat dan bersemangat dalam bekerja sehingga dapat mencapai 
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kinerja terbaiknya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 

perusahaan. 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu 

NO 
Nama 

peneliti 
Judul penelitian 

Metode 

analisis 
Hasil Penelitian 

1 Noni 

Widyastuti, 

Palupiningdya

h 

Pengaruh kepuasan 

dan motivasi kerja 

terhadap kinerja 

karyawan dengan 

ocb sebagai variabel 

intervening studi 

kasus pada PT Plasa 

Simpang Lima 

 

Menggunakan 

analisis jalur 

yaitu 

persamaan 

regresi 1, 

persamaan 

regresi 2, 

1. Motivasi memiliki 

pengaruh yang positif 

terhadap kinerja 

karyawan 

2. Kepuasan Kerja 

memiliki pengaruh 

yang positif terhadap 

OCB 

3. Motivasi memiliki 

pengaruh yang positif 

terhadap kinerja 

4. Motivasi memiliki 

pengaruh yang positif 

terhadap OCB 

5. OCB memiliki 

pengaruh yang positif 

terhadap kinerja. 

2 Ai Rohayati Pengaruh Kepuasan 

Kerja Terhadap 

Organizational 

Citizenship 

Behaviour : Studi 

Pada yayasan 

Masyarakat Madani 

Indonesia 

 

SPSS, analisis 

regresi 

sederhana 

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 

3 Yoga Putrana, 

Aziz Fathoni, 

Moh Mukeri 

Warso 

Pengaruh kepuasan 

kerja dan komitmen 

organisasi terhadap 

ocb dalam 

meningkatkan 

kinerja karyawan 

pada PT. GELORA 

PERSADA 

MEDIATAMA 

SEMARANG  

 

Analisis data 

menggunakan 

validitas , 

reliabilitas, uji 

t, koefisien 

determinasi 

1. Kepuasan Kerja 

berpengaruh negatif 

terhadap OCB 

2. Komitmen organisasi 

berpengaruh positif 

terhadap OCB 

3. Kepuasan kerja 

berpengaruh Positif 

terhadap kinerja 

4. Komitmen organisasi 

berpengaruh negatif 

terhadap kinerja 

5. OCB berpengaruh 
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NO 
Nama 

peneliti 
Judul penelitian 

Metode 

analisis 
Hasil Penelitian 

positif terhadap kinerja 

4 Tri 

Bodroastuti, 

Argi Ruliaji 

Pengaruh komitmen 

organisasi, dan 

kepuasan kerja 

terhadap OCB serta 

dampaknya 

terhadap kinerja 

karyawan. 

SEM, Uji F dan 

t 

1. Komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

OCB 

2. Kepuasan kerja 

berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap 

OCB 

3. Komitmen organisasi 

tidak berpengaruh 

positif terhadap kinerja 

karyawan 

4. OCB berpengaruh 

positif terhadap kinerj 

karyawan. 

5 Achmad Sani Role of procedural 

justice, 

organizational 

commitment and job 

satisfaction on job 

peformance : the 

mediating effect of 

organizational 

citizenship 

behaviour 

Population and 

sample 

research, 

research 

variables and 

methods of 

measuring, 

method of data 

analysis and 

testing 

hypothesis,  

1. Procedural justice has 

an significant effect to 

OCB 

2. Organization 

commitment has an 

significantly effect on 

peformance 

3. Organization 

commitmen has an 

significantly effect on 

OCB 

4. Job satisfaction has no 

effect on performance 

employee 

5. Job satisfaction has no 

effect on performance 

6. OCB influences 

performances 

6 Ahmad Taufiq Pengaruh Motivasi 

Intrinsik terhadap 

Kinerja Karyawan 

dengan Kepuasan 

Kerja dan Disiplin 

Kerja sebagai 

Variabel Mediasi 

pada Badan Pusat 

Statistik Kabupaten 

Magelang 

SmartPLS 1. Motivasi Intrinsik 

signifikan dan positif 

terhadap kepuasan 

kerja 

2. Motivasi intrinsik 

berpengaruh signifikan 

positif terhadap disiplin 

kerja  

3. Kepuasan kerja tidak 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap 

disiplin kerja  

4. Motivasi intrinsik 

berpengaruh signifikan 

dan positif terhadap 

kinerja 

5. Kepuasan kerja tidak 

berpengaruh terhadap 
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NO 
Nama 

peneliti 
Judul penelitian 

Metode 

analisis 
Hasil Penelitian 

kinerja 

6. Disiplin kerja  

berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan 

7 Mesut Sagnak Participative 

Leadership and 

Change-Oriaented 

Organizational 

Citizenship: The 

Mediating Effect of 

Intrinsic Motivation 

Lisrel 8.7 1. Participative 

Leadership has 

Significant Effect to 

Intrinsic Motivation 

2. Intrinsic Motivation 

has Signficant Effect to 

Change-Oriented OCB 

3. Participative 

Leadership has 

Significant Effect to 

Change-Oriented OCB 

C. Kerangka Pemikiran dan Penurunan Hipotesis 

Menurut Sugiyono (2015) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap 

rumusan penelitian dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam 

bentuk kalimat pernyataan. Hipotesis merupakan dugaan sementara yang bisa saja 

benar ataupun salah, sehingga dapat dianggap hipotesis adalah suatu jawaban atas 

variabel yang diteliti yang sifatnya sementara, sedangkan penerimaan atau 

penolakan terhadap hipotesis yang diajukan tergantung dari pengujian hipotesis 

berdasarkan pada variabel yang ada. 

 

1. Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap variabel  Kinerja 

Ketika seorang karyawan memiliki motivasi dalam bekerja dikarenakan 

suatu dorongan dalam dirinya ataupun melalui rangsangan dari atasan atau 

perusahaan, maka secara tidak langsung karyawan tersebut akan bekerja 

dengan semangat dan berfokus kepada kinerja terbaiknya, hal ini dibuktikan 

dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  Taufiq (2016) yang menemukan 

bahwa motivasi intrinsik memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada karyawan  Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Magelang, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Insan (2017) 

yang menemukan bahwa Motivasi Intrinsik memiliki pengaruh yang positif 
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dan signifikan terhadap Kinerja karyawan perusahaan telekomunikasi di Kota 

Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Sama halnya dengan penelitian 

internasional yang dilakukan oleh  Dengan demikian hipotesis pertama yang 

dapat peneliti ajukan adalah: 

H1 : Motivasi Intrinsik memiliki pengaruh yang Positif dan Signifikan 

Terhadap Kinerja Karyawan 

2. Pengaruh Motivasi  Intrinsik terhadap variabel OCB 

Dalam implementasinya seorang karyawan yang telah memiliki motivasi 

diri dalam bekerja akan memiliki sikap untuk bekerja dengan penuh kerelaan 

dan tidak berdasarkan paksaaan oleh atasan atau sering di sebut dengan 

Organization Citizenship Behaviour. Dengan kata lain, salah satu hal 

mempengaruhi munculnya OCB adalah faktor motivasi intrinsik yang 

didapatkan dari beberapa faktor diantaranya pengakuan, achievement, 

kemajuan tingkat kehidupan dan lain lain, yang mana hal ini diperkuat dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Asmaradita, Yusuf, dan Priyatama (2014), 

yang menemukan bahwa Motivasi Intrinsik memiliki pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap OCB pada karyawan PT.Coca Cola Amatil 

Central Java. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazmah, 

Mariatin dan Supriyantini (2014) yang menemukan bahwa Motivasi Intrinsik 

memiliki pengaruh yang positif dan signifkan terhadap Organization 

Citizenship Behaviour (OCB) pada karyawan PT. Summit Oto Finance. Hal 

tersebut sejalan dengan penelitian Internasional yang dilakukan oleh Sagnak 

(2016) yang berjudul Participative Leadership and Change-Oriented 

Organizational Citizenship: The Mediatin Effect of Intrinsic Motivation yang 

menemukan bahwa Intrinsic Motivation berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap munculnya Organization Citizenship Behac Berdasarkan pemaparan 

diatas maka hipotesis kedua yang dapat peniliti diajukan adalah : 

H2: Motivasi Intrinsik memiliki pengaruh yang Positif dan Signifikan 

Terhadap Organization Citizenship Behaviour 
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3. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja 

Kepuasan kerja adalah perasaan puas yang dirasakan oleh karyawan ketika 

kebutuhan akan pekerjaan telah terpenuhi dengan baik oleh perusahaan. 

Karyawan yang memiliki kepuasan kerja akan memiliki konsep akan hasil dan 

kesetiaan, maka dengan demikian karyawan akan dengan suka rela bertindak 

melebihi apa yang diharapkan organisasi dengan kata lain apabila karyawan 

suatu perusahaan merasa puas akan pekerjaannya, maka perusahaan tersebut 

akan lebih efektif (Robbins & Judge, 2017). Setiap karyawan yang merasa 

puas, dikarenakan kebutuhan dalam bekerja telah dipenuhi oleh 

perusahaan,cendrung merasa lebih bersemangat dalam bekerja, sehingga 

apabila karyawan bersemangat dalam bekerja, otomatis kinerja karyawan 

tersebut akan meningkat pula. Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Bodroastuti dan Ruliaji (2016) yang menemukan bahwa 

kepuasan kerja yang dirasakan para karyawan PT. Ritra Cargo Indonesia 

cabang Jawa Tengah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

kinerja yang dihasilkan oleh para karyawan tersebut. Penelitian tersebut 

didukung pula dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Kurniawati dan 

Wahyudi (2015) yang menemukan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Rumah sakit di 

Karanganyar. Begitu pula dengan penelitian internasional yang telah 

dilakukan oleh Leroy et al (2012) yang berjudul Authentic Leadership, 

Authentic Followership, Satisfaction, dan Work Role Performance: A Cross-

Level Study  yang menemukan bahwa Kepuasan Kerja memiliki pengaruh 

yang positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan  pada perusahaan jasa 

service di Belgia. Untuk itu hipotesis ketiga yang dapat peneliti ajukan adalah: 

H3 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh yang Positif dan Signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan 
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4. Pengaruh Kepuasan kerja terhadap OCB 

Tidak hanya mempengaruhi kinerja dari karyawan, kepuasan kerja juga 

dapat mempengaruhi munculnya OCB dalam suatu perusahaan, dikarenakan 

apabila kepuasan kerja telah didapatkan dengan baik oleh karyawan, maka 

karyawan tersebut akan kelihatan berbicara positif mengenaik organisasi, 

membantu yang lain dan bekerja melebihi ekspektasi normal dalam 

pekerjaannya, hal ini dikarenakan karyawan tersebut ingin membalas 

pengalaman positifnya (Robbins dan Judge, 2017). Hal tersebut didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Putrana, Fathoni, dan Warso (2016), yang 

menemukan bahwa kepuasan kerja mempengaruhi kinerja karyawan dan OCB 

secara positif dan signifikan pada karyawan PT. Gelora Persada Mediatama 

Semarang. Sama halnya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh  Barlian 

(2014) yang menemukan bahwa Kepuasan Kerja yang telah dirasakan 

karyawan akan meningkankan Kinerja karyawan tersebut, penelitian ini 

dilakukan pada karyawan di Rumah Sakit Paru Kabupaten Jember. 

Berdasarkan  pemaparan diatas maka hipotesis keempat yang dapat peneliti 

diajukan adalah: 

H4 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh yang Positif dan Signifikan 

terhadap OCB 

 

5. Pengaruh OCB terhadap Kinerja  

Terlepas dari faktor Motivasi dan Kepuasan Kerja, OCB juga memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan, dikarenakan OCB yang terbentuk dalam 

suatu perusahaan dapat membuat karyawannya lebih bersemangat dan lebih 

relax dalam bekerja dikarenakan tidak ada rasa keterpaksaan dalam bekerja 

sehingga akan memunculkan sikap untuk bekerja melebihi dari apa yang 

ditargetkan oleh perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan  

Sani (2013), yang menemukan bahwa OCB secara positif dan signifikan 
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mempengaruhi kinerja para karyawan pada Bank Syariah di Malang. Untuk 

itu hipotesis kelima yang dapat peneliti diajukan adalah : 

H5 : Organization Citizenship Behaviour memiliki pengaruh yang 

Positif dan Signifikan terhadap Kinerja Karyawan. 

 

6. Pengaruh Motivasi Intrinsik Terhadap Kinerja yang dimediasi oleh 

OCB 

Ketika seorang karyawan memiliki motivasi intrinsik yang muncul dari 

dalam diri sendiri karena suatu dorongan, maka hal tersebut akan 

memunculkan perasaan senang dalam bekerja dan memunculkan perasaan 

untuk bekerja melebihi apa yang telah ditargetkan oleh perusahaan atau yang 

sering disebut dengan OCB, dengan  munculnya OCB di dalam diri karyawan 

maka karyawan tersebut akan bekerja dengan sangat baik, sehingga karyawan 

tersebut akan menghasilkan kinerja terbaiknya. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Widyastuti dan Palupiningdyah (2015) 

yang menemukan bahwa OCB memiliki pengaruh mediasi antara pengaruh 

Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. Oleh karena itu hipotesis keenam yang 

penulis ajukan adalah : 

H6 : Motivasi Intrinsik memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Kinerja yang dimediasi oleh OCB 

 

7. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja yang dimediasi oleh 

OCB 

Ketika seorang karyawan memiliki perasaan puas dalam bekerja maka 

karyawan tersebut akan senang dalam menjalani seluruh rutinitas yang ada 

dalam perusahaan, sehingga akan memunculkan sikap untuk bekerja melebihi 

dari apa yang telah ditargetkan oleh perusahaan atau yang sering disebut 

dengan OCB (Organization Citizenship Behaviour). Setelah karyawan 
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tersebut merasa senang dan memiliki prinsip untuk bekerja melebihi apa yang 

telah perusahaan syaratkan maka kinerja karyawan tersebut akan meningkat. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sani (2013), yang 

menemukan bahwa OCB memiliki pengaruh mediasi antara Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Syariah di Malang. Oleh karena itu 

hipotesis terakhir yang dapat peneliti ajukan adalah  

H7 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan  

terhadap Kinerja yang dimediasi oleh OCB 

 

D. Model penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka, penulis menurunkan kerangka berfikir 

sebagai berikut : 

 

  

Gambar 2. 1 Model Penelitian 


