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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Obyek dan Subyek Penelitian

1. Deskripsi Obyek Penelitian

a. Tentang Dinas Kesehatan (DINKES) Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2015, Dinas Kesehatan (DINKES) 

adalah institusi yang memiliki tugas melaksanakan urusan 

Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan 

dekonsetrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Pemerintah. Dinas kesehatan merupakan institusi yang dapat 

mempengaruhi kesehatan rakyat bangsa Indonesia. Pada bidang 

sumber daya manusia dibutuhkan sumber daya manusia yang 

terampil sehingga dapat lebih efektif dan efisien dalam melakukan 

tugasnya. Sumber daya manusia yang ahli dalam bidangnya dapat 

meningkatkan kinerja Dinkes dalam melaksanakan tugas Negara.

b. Struktur Organisasi

Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa, Daerah Istimewa 

Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang kelembagaan pemerintah 

daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta. Rincian tersebut dituangkan 

ke dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 
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57 Tahun 2015 tentang rincian tugas dan fungsi dinas kesehatan. 

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan DIY adalah sebagai 

berikut:

Gambar 4. 1

Struktur Organisasi Dinkes
c. Visi dan Misi

Visi:

“Dinas Kesehatan yang mendukung terciptanya status kesehatan 

DIY yang tinggi serta sebagai pusat pelayanan dan pelatihan 

kesehatan yang bermutu, beretika dan berbudaya.”

Misi:

1) Mencegah meningkatnya risiko penyakit dan masalah 

kesehatan.

2) Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
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3) Menyediakan upaya kesehatan pemerintah dan swasta yang 

merata, bermutu dan berkeadilan.

2. Subyek Penelitian

Pada penelitin ini subyek yang diambil adalah seluruh karyawan 

pada Dinas Kesehatan DIY. Penelitian dilakukan dengan memberikan 

kuesioner secara langsung kepada para karyawan pada setiap bagian. 

Jangka waktu dalam pengisian hingga pemngambilan kuesioner 

kembali dilakukan kurang lebih tiga hari sampai satu minggu, dengan 

ketentuan waktu yang berbeda – beda pada setiap unit. Hal ini di 

karenakan setiap karyawan pada setiap bagian memiliki kesibukan 

masing – masing seperti rapat, hingga dinas di luar kota.

Berdasarkan 141 kuesioner yang disebar kepada karyawan, hanya 

112 kuesioner yang kembali. Dan dari 112 kuesioner tersebut terdapat 

2 kuesioner yang tidak dapat digunakan karena terdapat beberapa item 

pertanyaan yang tidak diisi sehingga kuesioner yang dapat diolah hanya 

110 kuesioner.

Responden dalam penelitian ini memiliki beberapa karakteristik. 

Penjabaran karakteristik responden terbagi menjadi empat yaitu 

karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, usia, lama bekerja, 

dan unit kerja. Hasil distribusi karakteristik responden disajikan sebagai 

berikut:
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a. Jenis Kelamin Responden

Karakteristik responden bedasarkan jenis kelamin 

dipaparkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4. 1

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah Presentase (%)

1 Laki-Laki 43 39 %

2 Perempuan 67 61 %

Total 110 100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah perempuan 

lebih banyak dibandingkan jumlah laki – laki.

b. Usia Responden

Karakteristik responden yang kedua adalah bedasarkan usia 

responden yang akan dipaparkan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2

Karakteristik Responden berdasarkan Usia
No Usia Jumlah Presentase (%)

1 26 - 30 tahun 6 6 %

2 31 - 35 tahun 7 6 %

3 36 - 40 tahun 7 6 %

4 41 – 45 tahun 19 17 %

5 46 – 50 tahun 19 17 %
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Lanjutan Tabel 4.2

No Usia Jumlah Presentase (%)

6 51 – 55 tahun 35 32 %

7 > 56 tahun 17 17 %

Total 110 100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.2 diatas karakteristik menurut usia, maka dapat 

disimpulkan bahwa sebagaian besar responden berusia diatas 51 tahun.

c. Unit Kerja

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan dari penyebaran 

kuesioner maka diperoleh data tentang unit kerja responden dalam 

perusahaan yang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut:

Tabel 4. 3

Unit Kerja
No Unit Kerja Jumlah Presentase (%)

1 Sekretariat 34 34 %

2 P2MK 21 21 %

3 YANKES 16 16 %

4 KESMAS 18 18 %

5 SDK 20 20 %

Total 110 100%

Sumber: Data primer yang diolah

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

sebagian besar responden bekerja pada unit sekretariat.

B. Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif merupakan statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data dengan  mendeskripsikan data yang telah terkumpul 
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sebagaimana adanya. Pada penelitian ini penyajian data menggunakan tabel 

dan analisis datanya menggunakan mean dari variabel budaya organisasi, 

OCB, dan Kinerja. Pengukuran atas jawaban responden ini menggunakan 

interval sebagai berikut:

�������� =
����� ������� − ����� �������

����� ��������

�������� =
5 − 1

5
= 0,8

Bedasarkan interval diatas, maka interpretasi nilai tiap kelas interval 

dari jawaban yang diperoleh dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4

Interpretasi Kelas- Kelas Interval

Interval Interpretasi

1,00 – 1,79 Sangat Rendah

1,80 – 2,59 Rendah

2,60 – 3,39 Sedang

3,40 – 4,19 Tinggi

4,20 – 5,00 Sangat Tinggi

Setelah ditentukan batas kategori, maka untuk mengetahui rata – rata, 

berikut adalah hasil analisis variabel dari tiap indikator dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut:



 

 

62 

Tabel 4. 5
Statistik Deskriptif Budaya Organisasi

N Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation
BO1 Organisasi ini terbuka untuk inisiatif dan 
inovasi.

110 2 5 3.94 0.65

BO2 Di organisasi ini, manajemen lebih suka 
melakukan sesuatu dengan cara yang biasa tanpa 
inovasi.

110 1 5 2.66 0.96

BO3 Dalam tujuan organisasi ini sudah ditetapkan 
dengan jelas pembagian stafnya.

110 2 5 3.99 0.70

BO4 Di organisasi ini kurang terlihat jelas tujuan 
dan prioritasnya.

110 1 5 2.16 0.86

BO5 Di organisasi ini masing-masing bagian 
bekerja secara mandiri.

110 1 5 2.77 1.11

BO6 Di organisasi ini bagian-bagian yang berbeda 
bekerja secara terkoordinir.

110 1 5 3.92 0.73

BO7 Pada pimpinan organisasi, saya bekerja 
dengan koordinasi dan kesepakatan.

110 2 5 4.00 0.59

BO8 Jika terjadi masalah di organisasi saya dapat 
mengandalkan dukungan pimpinan saya.

110 1 5 3.64 0.82

BO9 Pimpinan saya mendukung aktivitas dan usaha 
saya di perusahaan saya.

110 2 5 3.82 0.72

BO10 Di organisasi kemungkinan ketika 
melakukan kesalahan saya mendapatkan bantuan 
dari pimpinan.

110 1 5 3.75 0.61

BO11 Pimpinan mempercayai saya di organisasi. 110 1 5 3.88 0.69

BO12 Saya dapat mengendalikan pekerjaan saya 
sendiri di komputer.

110 1 5 3.52 0.90

BO13 Di organisasi ini ketentuan dan kesuksesan 
organisasi sangat penting bagi saya.

110 1 5 3.85 0.75

BO14 Tujuan saya berbeda dari organisasi. 110 1 5 2.10 0.75

BO15 Saya melakukan yang terbaik untuk 
kesuksesan organisasi

110 2 5 4.19 0.60

BO16 Pekerjaan saya tidak memuaskan saya. 110 1 5 2.31 0.82

BO17 Di organisasi penghargaan didasarkan pada 
kinerja.

110 1 5 3.74 0.82

BO18 Penghargaan saya sesuai dengan kinerja 
saya.

110 2 5 3.57 0.81

BO19 Di organisasi ini, penghargaan didasarkan 
pada hubungan dan koneksi.

110 1 5 2.35 0.91

BO20 Pimpinan organisasi memperhatikan 
pendapat karyawan meskipun mereka tidak setuju 
dengan pendapat mereka.

110 1 5 3.54 0.84

BO21 Masalah dipecahkan tanpa konfrontasi secara 
afektif.

110 1 5 3.08 1.07

BO22 Di organisasi ini saya bisa mendapatkan 
bantuan dari orang lain ketika saya menghadapi 
masalah.

110 1 5 3.81 0.63

BO23 Di organisasi saya sulit untuk menghubungi 
pimpinan saat terjadi masalah.

110 1 4 2.12 0.66

Rata – rata 3.34

Sumber: Data primer yang diolah
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Pada tabel 4.5 diatas dapat dikatakan bahwa statistik deskriptif 

responden menunjukkan tingkat penilaian responden terhadap variabel 

budaya organisasi, rata- rata penilaian 3,34 dengan skor minimal 1 dan skor 

maksimal 5, hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel 

budaya organisasi dalam kategori ini adalah sedang karena memiliki angka 

rata- rata 3,34 . Skor dengan nilai rata – rata terendah terletak pada item 

pertanyaan BO14 yakni di organisasi saya sulit untuk menghubungi 

pimpinan saat terjadi masalah, sementara itu nilai rata – rata tertinggi 

terletak pada item pertanyaan BO15 yakni saya melakukan yang terbaik 

untuk kesuksesan organisasi. Dari hasil di atas, maka diharapkan pimpinan 

agar dapat lebih responsif apabila terjadi masalah dan bagi para karyawan 

diharapkan untuk terus memberikan yang terbaik bagi organisasi.

Tabel 4. 6

Statistik Deskriptif Organizational Citizenship Behaviour (OCB)

N Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation

OCB1 Saya membantu memberikan orientasi pada 
karyawan baru walaupun sebenarnya tidak 
diharuskan.

110 2 5 3.59 0.83

OCB2 Saya selalu siap membantu dan mengulurkan 
tangan kepada orang-orang yang memerlukan.

110 1 5 4.12 0.65

OCB3 Saya mau meluangkan waktu untuk 
membantu baik orang lain maupun organisasi 
tempat  saya bekerja.

110 1 5 3.99 0.63

OCB4 Saya dengan sungguh-sungguh mengikuti 
peraturan dan prosedur yang ada didalam organisasi 
tempat saya

110 2 5 4.07 0.62

OCB5 Saya menyerahkan laporan pekerjaan dan 
perencanaan karya lebih awal daripada seharusnya.

110 2 5 3.65 0.67

OCB6 Saya mengangkat telepon dan memberikan 
balasan terhadap permintaan informasi secara 
spontan.

110 2 5 3.85 0.72

OCB7 Saya menghabiskan banyak waktu untuk 
mengeluh sesuatu yang sebenarnya sepele.

110 1 4 2.03 0.70

OCB8 Saya cenderung membesar-besarkan masalah 
yang sesungguhnya tidak besar.

110 1 4 1.80 0.62
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Lanjutan Tabel 4.6

N Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation
OCB9 Saya selalu menfokuskan pada apa yang 
salah dalam pekerjaan dan bukan melihat pada sisi 
positifnya.

110 1 5 2.16 0.84

OCB10 Saya selalu menjaga hubungan baik dengan 
rekan kerja lainnya.

110 1 5 4.19 0.72

OCB11 Saya selalu berusaha menghargai setiap hak 
rekan kerja yang lain.

110 2 5 4.19 0.53

OCB12 Saya memberikan perhatian pada rekan 
kerja yang sedang mengalami musibah atau 
kesulitan dalam bekerja.

110 2 5 4.16 0.53

OCB13 Saya selalu mengikuti perkembangan 
kemajuan ditempat organisasi tempat saya bekerja.

110 2 5 4.06 0.53

OCB14 Saya melakukan hal yang kurang penting 
untuk dilakukan namun hal tersebut dapat 
membantu meningkatkan nama baik untuk 
organisasi tempat saya

110 1 5 3.01 1.01

OCB15 Saya mau mengambil resiko untuk tidak 
menyetujui atau menyatakan keyakinan saya 
tentang suatu hal yang baik bagi organisasi saya.

110 1 5 3.42 0.82

Rata - rata 3.49

Sumber: Data primer yang diolah

Pada tabel 4.6 diatas dapat dikatakan bahwa statistik deskriptif 

responden menunjukkan tingkat penilaian responden terhadap variabel 

OCB, rata- rata penilaian 3,49 dengan skor minimal 1 dan skor maksimal 5, 

hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel OCB dalam 

kategori ini adalah tinggi karena memiliki angka rata- rata 3,49. Skor dengan 

nilai rata – rata terendah terletak pada item pertanyaan OCB8 yakni saya 

cenderung membesar-besarkan masalah yang sesungguhnya tidak besar, 

sementara itu nilai rata – rata tertinggi terletak pada item pertanyaan OCB10 

dan OCB11 yakni saya selalu menjaga hubungan baik dengan rekan kerja 

lainnya dan saya selalu berusaha menghargai setiap hak rekan kerja yang 

lain. Dari hasil di atas, maka sebaiknya para karyawan mempertahankan 

sikap untuk tidak membesar – besarkan masalah yang sesungguhnya tidak 
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besar. Para karyawan sebaiknya juga mempertahankan sikap untuk selalu 

berusaha menjaga hubungan baik dengan rekan kerja yang lain dan selalu 

berusaha menghargai setiap hak rekan kerja yang lain.

Tabel 4. 7

Statistik Deskriptif Kinerja Karyawan

N Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation
KK1 Pengetahuan saya untuk mendukung 
pelaksanaan tugas sehari – hari.

110 2 5 4.06 0.41

KK2 Menurut saya pedoman kerja sehari – hari 
berdasarkan pemahaman saya.

110 1 5 3.06 0.99

KK3 Hampir tidak ada pengetahuan yang 
berkaitan dengan tugas yang belum saya kuasai.

110 1 5 2.71 0.92

KK4 Semua tugas dapat saya selesaikan dengan 
baik dan memuaskan.

110 2 5 3.82 0.62

KK5 Saya mengutamakan kerja sama dengan 
rekan sekerja, agar kinerja lebih baik.

110 2 5 4.15 0.62

KK6 Tanpa di suruh oleh atasan, saya kerjakan 
tugas yang menjadi tanggung jawab saya.

110 2 5 4.31 0.60

KK7 Bila pekerjaan belum selesai saya tidak akan 
pulang kantor.

110 1 5 2.70 0.89

KK8 Saya tidak pernah meninggalkan pekerjaan, 
meskipun ada keperluan pribadi yang mendesak.

110 1 4 2.72 0.88

KK9 Kreativitas saya dalam bekerja sudah diakui 
siapa saja.

110 2 5 3.24 0.69

KK10 Perlu dibina kerja sama yang harmonis 
dengan atasan.

110 1 5 4.08 0.69

KK11 Berkat kerja sama yang baik, tidak ada 
pekerjaan yang terbengkalai.

110 2 5 4.13 0.61

KK12 Hasil kerja saya sampai saat ini dipuji 
sebagai yang terbaik.

110 2 5 3.07 0.70

KK13 Kualitas kerja bagi saya lebih utama. 110 2 5 3.95 0.52

KK14 Saya lebih mendahulukan kualitas dari 
pada kuantitas.

110 2 5 3.76 0.65

KK15 Menurut saya tiap karyawan kualitas 
kerjanya baik.

110 1 5 3.41 0.91

KK16 Saya mampu mencapai standar kualitas 
yang diinginkan perusahaan.

110 2 5 3.72 0.58

KK17 Saya bangga dengan prestasi kerja saya. 110 2 5 3.60 0.71

KK18 Saya dapat menyelesaikan tugas sesuai 
permintaan pimpinan.

110 2 5 3.85 0.56

KK19 Saya adalah karyawan terbaik di organisasi 
ini.

110 1 5 2.78 0.64

KK20 Saya benci melihat teman saya yang 
bekerja seenaknya saja.

110 1 5 3.35 0.89

KK21 Walaupun pimpinan saya tidak ada, saya 
tetap akan bekerja baik.

110 1 5 3.97 0.64
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Lanjutan Tabel 4.7

N Minimum Maximum Mean
Std. 

Deviation
KK22 Saya malu kalau kualitas kerja saya lebih 
buruk dari yang lain.

110 2 5 3.77 0.75

KK23 Kenaikan jabatan kejenjang yang lebih 
tinggi yakin dapat di raih.

110 2 5 3.59 0.69

KK24 Saya yakin setiap karyawan punya 
kesempatan yang sama untuk promosi.

110 1 5 3.75 0.86

KK25 Saya sanggup bersaing dengan siapa saja 
soal kualitas kerja.

110 2 5 3.78 0.67

KK26 Dengan kemampuan saya ini, saya yakin 
akan memperoleh kenaikan jabatan lebih cepat 
dari yang lain.

110 1 5 3.17 0.79

KK27 Saya biasa mengoreksi kesalahan 
pimpinan, sepanjang untuk kepentingan 
organisasi.

110 1 5 3.22 0.86

KK28 Saya jarang menggunakan jam istirahat 
sepanjang untuk kepentingan organisasi.

110 1 5 3.05 0.89

Rata - rata 3.53

Sumber: Data primer yang diolah

Pada tabel 4.7 diatas dapat dikatakan bahwa statistik deskriptif 

responden menunjukkan tingkat penilaian responden terhadap variabel 

kinerja, rata- rata penilaian 3,53 dengan skor minimal 1 dan skor maksimal 

5 , hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden pada variabel kinerja 

dalam kategori ini adalah tinggi karena memiliki angka rata- rata 3,53. Skor 

dengan nilai rata – rata terendah terletak pada item pertanyaan KK7 yakni 

bila pekerjaan belum selesai saya tidak akan pulang kantor, sementara itu 

nilai rata – rata tertinggi terletak pada item pertanyaan KK6 yakni Tanpa di 

suruh oleh atasan, saya kerjakan tugas yang menjadi tanggung jawab saya.

Berdasarkan hasil di atas, para karyawan sebaiknya tetap mengikuti jam 

kantor yang telah ditentukan dengan memanfaatkan jam kerja sebaik 

mungkin agar ketika jam pulang kantor pekerjaan terselasaikan dengan baik.
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Para karyawan juga sebaiknya tetap terus mempertahankan sikap tanggung 

jawab terhadap pekerjaannya tanpa ada perintah dari atasan.

C. Hasil Penelitian

1. Uji Kualitas Instrumen

Uji kualitas instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah 

instrumen penelitian sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. 

Berikut adalah hasil pengujian validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk melihat sejauh mana alat ukur itu 

telah tepat untuk mengukur variabel yang diteliti. Uji validitas 

dilakukan dengan menggunakan program aplikasi AMOS dengan 

melihat tabel regression weight. Instrumen penelitian dikatakan 

valid apabila nilai estimate >0,5. Hasil uji validitas dalam penelitian 

ini dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4. 8

Hasil Uji Validitas
Estimate Estimate

BO1 <--- BO 0.494 KK11 <--- KK 0.514

BO2 <--- BO -0.283 KK12 <--- KK 0.658

BO3 <--- BO 0.509 KK13 <--- KK 0.536

BO4 <--- BO -0.428 KK14 <--- KK 0.476

BO5 <--- BO -0.296 KK15 <--- KK 0.309

BO6 <--- BO 0.363 KK16 <--- KK 0.62

BO7 <--- BO 0.551 KK17 <--- KK 0.598

BO8 <--- BO 0.398 KK18 <--- KK 0.665



 

 

68 

Lanjutan Tabel 4.8

Estimate Estimate

BO9 <--- BO 0.36 KK19 <--- KK 0.317

BO10 <--- BO 0.323 KK20 <--- KK 0.281

BO11 <--- BO 0.642 KK21 <--- KK 0.553

BO12 <--- BO 0.037 KK22 <--- KK 0.494

BO13 <--- BO 0.583 KK23 <--- KK 0.62

BO14 <--- BO -0.461 KK24 <--- KK 0.604

BO15 <--- BO 0.599 KK25 <--- KK 0.584

BO16 <--- BO -0.487 KK26 <--- KK 0.528

BO17 <--- BO 0.45 KK27 <--- KK 0.174

BO18 <--- BO 0.459 KK28 <--- KK 0.284

BO19 <--- BO -0.404 OCB1 <--- OCB 0.545

BO20 <--- BO 0.209 OCB2 <--- OCB 0.842

BO21 <--- BO -0.144 OCB3 <--- OCB 0.851

BO22 <--- BO 0.448 OCB4 <--- OCB 0.765

BO23 <--- BO -0.629 OCB5 <--- OCB 0.422

KK1 <--- KK 0.538 OCB6 <--- OCB 0.554

KK2 <--- KK 0.112 OCB7 <--- OCB -0.511

KK3 <--- KK 0.055 OCB8 <--- OCB -0.576

KK4 <--- KK 0.608 OCB9 <--- OCB -0.461

KK5 <--- KK 0.548 OCB10 <--- OCB 0.399

KK6 <--- KK 0.606 OCB11 <--- OCB 0.564

KK7 <--- KK 0.038 OCB12 <--- OCB 0.576

KK8 <--- KK 0.024 OCB13 <--- OCB 0.549

KK9 <--- KK 0.657 OCB14 <--- OCB 0.045

KK10 <--- KK 0.313 OCB15 <--- OCB 0.204

Sumber: Lampiran 2 hasil uji validitas (2018)
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Berdasarkan tabel 4.8 menunjukan bahwa terdapat beberapa 

indikator yang yang tidak valid, di karenakan nilai loading factor 

<0.5. Variabel budaya organisasi terdapat indikator yang tidak valid 

diantaranya BO1, BO2, BO4, BO5, BO6, BO8, BO9, BO10, BO12, 

BO14, BO16, BO17, BO18, BO19, BO20, BO21, BO22, dan BO23. 

Variabel organizational citizenship behavior terdapat indikator yang 

tidak valid diantaranya OCB5, OCB7, OCB8, OCB9, OCB10, 

OCB14, dan OCB15. Variabel kinerja karyawan terdapat indikator 

yang tidak valid diantaranya KK2, KK3, KK7, KK8, KK10, KK14, 

KK15, KK19, KK20, KK22, KK27, dan KK28.

Menurut Ghozali (2014) jika terdapat indikator yang tidak valid 

maka langkah selanjutnya yakni menghilangkan indikator yang 

tidak valid dan model tersebut di running ulang. Berikut ini adalah 

hasil validitas setelah dilakukan running ulang yang ditampilkan 

pada tabel 4.10 sebagai berikut:

Tabel 4. 9

Hasil Uji Validitas

Estimate Estimate

BO3 <--- BO 0.533 KK16 <--- KK 0.654

BO7 <--- BO 0.575 KK17 <--- KK 0.605

BO11 <--- BO 0.638 KK18 <--- KK 0.663

BO13 <--- BO 0.671 KK21 <--- KK 0.556

BO15 <--- BO 0.6 KK23 <--- KK 0.624

KK1 <--- KK 0.541 KK24 <--- KK 0.621
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Lanjutan Tabel 4.9

Estimate Estimate

KK4 <--- KK 0.608 KK25 <--- KK 0.579

KK5 <--- KK 0.551 KK26 <--- KK 0.524

KK6 <--- KK 0.598 OCB1 <--- OCB 0.547

KK9 <--- KK 0.64 OCB2 <--- OCB 0.881

KK11 <--- KK 0.505 OCB3 <--- OCB 0.929

KK12 <--- KK 0.653 OCB4 <--- OCB 0.79

KK13 <--- KK 0.502 OCB6 <--- OCB 0.53

Sumber: Lampiran 2 hasil uji validitas (2018)

Berdasarkan model yang telah di running ulang maka diperolah 

hasil yang valid untuk seluruh indikator atau item pertanyaan. 

Seluruh indikator atau item pertanyaan memiliki nilai loading factor 

>0.5, untuk variabel budaya organisasi, organizational citizenship 

behaviour, maupun kinerja karyawan.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner 

yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan 

adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Nunnally dalam 

Ghozali, 2013). 
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Tabel 4. 10

Uji Reliabilitas

Variabel Construct reliability Keterangan

Budaya Organisasi 0.742 Reliabel 

OCB 0.862 Reliabel 

Kinerja 0.895 Reliabel 

Sumber: data primer yang diolah 

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan

menggunakan uji construct reliability yang dibantu dengan program 

aplikasi microsoft excel. Ghozali (2014) mengatakan bahwa suatu 

variabel dapat dikatakan reliable jika nilai construct reliability ≥ 0.7. 

Berdasarkan nilai construct reliability yang disajikan pada tabel 4. 

10 menunjukan bahwa variabel budaya organisasi, organizational 

citizenship behaviour, dan kinerja karyawan dikatakan reliabel 

dikarenakan memiliki nilai construct reliability ≥ 0.7.

2. Analisa data Structural Equation Modelling (SEM)

Berdasarkan model yang dikembangkan pada penelitian ini, maka 

alat analisis data yang digunakan adalah SEM yang dioperasikan 

menggunkan aplikasi AMOS. Tahapan pemodelan dan analisis 

persamaan struktural dilakukan melalui 7 langkah, yaitu:

a. Pengembangan model berdasarkan teori.

Langkah pertama yaitu pemodelan dengan menggunakan 

SEM. Topik penelitian ditelaah secara mendalam dan hubungan 
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antara variabel - variabel yang akan dihipotesiskan harus didukung 

oleh justifikasi teori yang kuat. Hal ini dikarenakan SEM adalah 

untuk mengkonfirmasikan apakah data observasi sesuai dengan teori 

atau tidak Hair dkk dalam Ghozali (2014 ). Untuk itu penelitian ini 

telah di dasari teori yang kuat dan telah di konfirmasi oleh beberapa 

penelitian terdahulu seperti yang dijelaskan pada bab 3.

b. Menyusun diagram jalur (path diagram).

Langkah kedua adalah menggambarkan kerangka penelitian 

dalam sebuah diagram jalur (path diagram). Dalam tahap ini 

dilakukan penyusunan model struktural. Kesepakatan yang ada 

dalam penggambaran diagram alur telah dikembangkan oleh 

AMOS. Berikut adalah diagram alur dalam penelitian ini:

 

Gambar 4. 2

Diagram Jalur

BO OCB KK
H1

H3

H2
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c. Mengubah diagram jalur menjadi persamaan struktural.

Langkah ketiga adalah mengkonversikan diagram jalur ke 

dalam persamaan. Persamaan struktural maupun persamaan model 

pengukuran telah dilakukan secara otomatis oleh program SEM 

yang tersedia pada AMOS.

Gambar 4. 3

Model Struktural
d. Memilih matrik input dan estimasi model.

1) Matrik Input

Langkah keempat ini terdapat perubahan data mentah secara 

otomatis oleh program menjadi input matrik kovarian atau 

matrik korelasi. Pada penelitian ini menggunakan input matrik 

kovarian karena, memiliki keunggulan dalam menyajikan 

perbandingan data yang tidak disajikan oleh input matrik 

korelasi.
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2) Estimasi model

Teknik estimasi model persamaan struktural yang digunakan 

adalah maximum likehood estimation (ML). Apabila asumsi 

normal multivariate terpenuhi maka akan menjadi lebih efisien. 

Karena penelitian ini menggunakan teknik estimasi model 

tersebut, maka sampel yang diperlukan minimal 100 dan 

direkomndasikan maksimal 200 untuk mendapatkan hasil 

goodness of fit yang baik (Ghozali, 2014).

e. Menilai identifikasi model struktural

Menilai identifikasi model struktural perlu dilakukan untuk 

melihat apakah terdapat hasil estimasi yang tidak logis. Apabila 

terdapat hasil estimasi yang tidak logis maka terdapat problem 

identifikasi pada model penelitian, yaitu ketidakmampuan proposed 

model untuk menghasilkan unique estimate.

Model dapat dikatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap 

selanjutnya dengan cara melihat hasil identifikasi. Model 

identifikasi pada pemodelan struktural ada 3 yaitu, model 

unidentified, just identified dan overidentified. Model identifikasi 

dapat dikatakan layak jika model tersebut overidentified dengan 

degrees of freedom bernilai positif (Ghozali, 2014).
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Tabel 4. 11

Computation of degrees of freedom (default model)
Number of distinct sample moments 351

Number of distinct parameters to be estimated 55

Degrees of freedom (54-30) 296

Sumber: Lampiran 3 hasil uji SEM (2008)

Pada tabel 4.11, penelitian diatas menyatakan bahwa 

degrees of freedom bernilai 296 atau positif, maka dapat 

dikatakan bahwa model tersebut termasuk overidentified dan 

layak untuk diteruskan ke tahap selanjutnya.

f. Evaluasi model struktural

1) Ukuran Sampel

Sampel dalam penelitian ini berjumlah 110, yang artinya 

jumlah sampel dalam penelitian ini sudah termasuk dalam 

jumlah yang ditentukan SEM dengan menggunakan estimasi 

model maximum likehood yaitu 100 hingga 200 sampel.

2) Normalitas data

Dalam output AMOS, uji normalitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai CR (critical ratio) pada assessment of 

normality dengan kritis ± 2,58 pada level 0,01. Jika ada nilai c.r. 

yang lebih besar dari nilai kritis maka distribusi data tersebut 

tidak normal secara univariate. Sedangkan secara multivariate 

dapat dilihat pada c.r baris terakhir dengan ketentuan yang sama 

(Ferdinand, 2006).
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Tabel 4. 12

Hasil Uji Normalitas
Variable min max skew c.r. kurtosis c.r.

OCB1 2 5 -0.683 -2.923 -0.263 -0.564

OCB2 1 5 -1.345 -5.757 5.395 11.55

OCB3 1 5 -1.556 -6.664 5.895 12.621

OCB4 2 5 -0.987 -4.225 3.154 6.753

OCB6 2 5 -0.804 -3.444 0.974 2.084

KK26 1 5 0.138 0.592 0.591 1.265

KK25 2 5 -0.46 -1.97 0.46 0.984

KK24 1 5 -0.698 -2.99 0.343 0.735

KK23 2 5 -0.41 -1.757 -0.03 -0.063

KK21 1 5 -2.067 -8.849 8.249 17.66

KK18 2 5 -1.283 -5.495 3.03 6.487

KK17 2 5 -0.358 -1.531 -0.061 -0.13

KK16 2 5 -0.763 -3.265 0.775 1.658

KK13 2 5 -0.852 -3.647 3.322 7.113

KK12 2 5 0.223 0.955 -0.152 -0.325

KK11 2 5 -0.805 -3.448 2.715 5.812

KK9 2 5 0.331 1.416 0.156 0.333

KK6 2 5 -0.755 -3.233 2.11 4.518

KK5 2 5 -0.572 -2.451 1.422 3.043

KK4 2 5 -0.77 -3.295 1.337 2.863

KK1 2 5 -0.337 -1.444 6.969 14.921

BO3 2 5 -0.967 -4.139 1.845 3.95

BO7 2 5 -1.075 -4.601 3.551 7.603

BO11 1 5 -1.209 -5.178 3.169 6.785
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Lanjutan Tabel 4.13

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r.

BO13 1 5 -1.445 -6.189 3.4 7.278

BO15 2 5 -0.607 -2.6 1.999 4.28

Multivariate 128.035 17.596

Sumber: Lampiran 3 hasil analisis SEM (2018)

Berdasarkan tabel 4.12 menunjukkan uji normalitas bahwa 

secara univariate data tidak terdistribusi dengan normal, karena 

terdapat nilai critical ratio (c.r) untuk kurtosis (keruncingan) 

maupun skewness (kemencengan) yang tidak berada pada rentan 

± 2,58. Untuk nilai multivariate yakni bernilai 17,596 yang 

nilainya berada diatas 2,58 sehingga data tersebut tidak 

terdistribusi normal secara multivariate. Penyimpangan pada 

asumsi normalitas dapat diteliti kembali dengan teknik 

bootstrapping untuk melakukan resampling. Jika nilai 

estimasinya masih konsisten dengan hasil nilai estimasi tanpa 

bootstrapping, maka model penelitian tanpa bootstrapping

masih layak digunakan. Pada penelitian ini teknik bottstrapping 

yang digunakan adalah bootstrapping Maximum Likelihood 

(ML). Berikut ini adalah hasil output Bollen_Stine Bootstrap:
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Tabel 4. 13

Output Bollen-Stine
Bollen-Stine Bootstrap (Default model)

The model fit better in 95 bootstrap samples.

It fit about equally well in 0 bootstrap samples.

It fit worse or failed to fit in 5 bootstrap samples.

Testing the null hypothesis that the model is correct, Bollen-Stine bootstrap p = .059

Sumber: Lampiran 3 hasil analisis SEM (2018)

Pada model tanpa bootstrap nilai chi-square = 527,167

dengan probabilitas = 0,000. Setelah dilakukan bootstrapping

maka didapatkan hasil probabilitas Bollen-Stine bootstrap =

0,059 dan nilai ini tidak signifikan pada 5% yang berarti bahwa 

model tidak dapat ditolak. Dengan demikian berdasarkan hasil 

tersebut dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini masih 

layak digunakan untuk menguji seluruh hipotesis penelitian.

3) Data outliers.

Outliers merupakan observasi atau data yang memiliki 

karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari 

observasi - observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai 

ekstrim, baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel

kombinasi (Hair et al., dalam Ghozali, 2014). Uji multivariate

outliers dilakukan dengan menggunakan kriteria jarak 

Mahalanobis (Mahalanobis distance) pada tingkat p = 0,001 

(Ferdinand, 2006). Dalam penelitian ini indikator yang 
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digunakan sebanyak 26, sehingga di dapatkan nilai CHIINV 

sebesar 54,052. Berikut adalah hasil uji outlier dari penelitian 

ini:

Tabel 4. 14

Uji Outlier

Observation number Mahalanobis d-squared p1 p2

19 61.735 0 0.011

45 61.435 0 0

104 60.846 0 0

83 58.498 0 0

42 54.166 0.001 0

55 49.921 0.003 0

Sumber: Lampiran 3 hasil analisis SEM (2018)

Tabel 4.14 merupakan tabel observations farthest from 

the centroid (Mahalanobis distance), pada penelitian ini peneliti 

hanya memasukan 6 baris teratas dari data yang berjumlah 110 

pada tabel mahalanobis distance. Hasilnya terdapat nilai 

mahalanobis diatas 54,052 yaitu data nomor 19, 45, 104, 83, dan 

42. Maka data tersebut harus dibuang karena data tersebut 

adalah data outlier.

g. Menilai kriteria goodness of fit

Setelah semua asumsi SEM terpenuhi dengan berbagai macam 

kriteria, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan overall 
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model fit dengan berbagai macam kriteria penilaian model fit, yang 

diantaranya adalah:

1) Output pemodelan SEM

Sumber: Lampiran 5 Hasil Penelitian (2018)

Gambar 4. 4

Output Model Diagram Jalur
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2) Hasil uji goodness of fit

Tabel 4. 15

Goodness of Fit Index

Sumber: Lampiran 3 hasil analisis SEM (2018)

Berdasarkan tabel 4.15 di atas diihat bahwa sebagian besar 

memiliki tingkat kesesuaian yang tidak memenuhi kriteria. Dari 

Sembilan kriteria hanya terdapat satu nilai yang sesuai dengan 

kriteria, yaitu CMIN dengan nilai 1,781 dibawah cut off value 2,00. 

Karena salah satu telah memenuhi kriteria goodness of fit, maka 

secara keseluruhan model dapat dikatakan Fit atau baik (Ferdinand, 

2006).

Goodness of 
Fit Index

Model 
Penelitian

Cutt off 
Value

Evaluasi Model

Sumber
Evaluasi 
Model

X2 Chi-
Square

527,167

Diharapkan 
lebih ≤

337,1254

Lee dkk (2001)

Tidak Fit

Probability 0,000 > 0.05 Lee dkk (2001) Marginal

RMSEA 0,087 < 0.08 Lee dkk (2001) Marginal

CMIN/DF 1,781 < 2.00 Lee dkk (2001) Fit

TLI 0,777 > 0.90 Lee dkk (2001) Tidak Fit

CFI 0,797 > 0.90 Lee dkk (2001) Tidak Fit

GFI 0,699 > 0.90 Lee dkk (2001) Tidak Fit

NFI 0,640 > 0.90 Lee dkk (2001) Tidak Fit

AGFI 0,643 ≥ 0.80 Lee dkk (2001) Tidak Fit
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3. Uji Hipotesis

Pada tahap ini uji hipotesis menggunakan regression weights, 

kriteria untuk pengujian hipotesis merujuk pada Ghozali (2014) yang 

mengatakan bahwa jika nilai critical ratio (C.R) lebih besar 1,96 dan p-

value dengan perbandingan taraf signifikansi dibawah 0,05 maka 

variabel eksogen berpengaruh terhadap variabel endogen. Tetapi apabila 

C.R dibawah 1,96 dan p-value diatas 0,05 maka variabel eksogen tidak 

berpengaruh terhadap variabel endogen. Apabila menemukan tanda 

bintang (***) berarti nilai tersebut sangat rendah yaitu kurang dari 

0.001.

Tabel 4. 16

Hasil Uji Hipotesis

No Hipotesis H C.R P Keterangan

1 Budaya Organisasi
terhadap
Organizational 
Citizenship Behavior 
(OCB)

H1 3,653 *** 
Positif dan 
signifikan

2 Organizational 
Citizenship Behavior 
(OCB) terhadap 
Kinerja Karyawan

H2 2,532 .011 
Positif dan 
signifikan

3 Budaya Organisasi
terhadap Kinerja 
Karyawan

H3 2.217 .027 
Positif dan 
signifikan

Sumber: Lampiran 3 hasil analisis sem (2018)

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa, dari hipotesis 

1 sampai dengan hipotesis 3 semuanya berpengaruh positif signifikan. 

Bedasarkan hipotesisnya akan dijelaskan sebagai berikut:
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a. Pengujian Hipotesis 1 (H1)

Pada penelitian ini hipotesis 1 yaitu, diduga budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Dan 

pada penelitian ini menyatakan benar bahwa hipotesis 1 (H1) budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif terhadap OCB karena 

bedasarkan nilai C.R menunjukkan nilai 3,653 dan P menunjukkan 

nilai 0,000 sehingga dapat memenuhi kriteria adanya pengaruh 

hubungan antar variabel. Kriteria nilai yang diharuskan C.R >1.96 

dan tingkat signifikansi P<0.05, maka berdasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB serta dapat 

dikatakan bahwa hipotesis 1 pada penelitian ini diterima.

b. Pengujian Hipotesis 2 (H2)

Pada penelitian ini hipotesis 2 yaitu, diduga OCB

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan 

pada penelitian ini menyatakan benar bahwa hipotesis 2 (H2) OCB

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan karena 

bedasarkan nilai C.R menunjukkan nilai 2,532 dan P menunjukkan 

nilai 0,011 sehingga dapat memenuhi kriteria adanya pengaruh 

hubungan antar variabel. Kriteria nilai yang diharuskan C.R >1.96 

dan tingkat signifikansi P<0.05, maka bedasarkan hasil tersebut 

dapat disimpulkan bahwa variabel OCB berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kinerja karyawan serta dapat dikatakan 

bahwa hipotesis 2 pada penelitian ini diterima.

c. Pengujian Hipotesis 3 (H3)

Pada penelitian ini hipotesis 3 yaitu, diduga budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Dan pada penelitian ini menyatakan benar bahwa 

hipotesis 3 (H3) budaya organisasi memiliki pengaruh positif 

terhadap OCB karena bedasarkan nilai C.R menunjukkan nilai 2,217

dan P menunjukkan nilai 0,027 sehingga dapat memenuhi kriteria 

adanya pengaruh hubungan antar variabel. Kriteria nilai yang 

diharuskan C.R >1.96 dan tingkat signifikansi P<0.05, maka 

bedasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan serta dapat dikatakan bahwa hipotesis 3 pada 

penelitian ini diterima.

d. Pengujian Hipotesis 4 (H4)

Pada penelitian ini hipotesis 4 yaitu, diduga budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

melalui OCB sebagai variabel intervening. Dan pada penelitian ini 

menyatakan hal yang sebaliknya bahwa hipotesis 4 (H4) budaya 

organisasi tidak berpengaruh pengaruh positif terhadap kinerja 

melalui OCB sebagai variabel intervening. Berikut adalah tabel hasil 

uji pengaruh langsung dan tidak langsung.
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Tabel 4. 17

Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung

Variabel
Budaya Organisasi

Direct Indirect

OCB 0.782 0

KK 0.382 0.376

OCB1 0 0.425

OCB2 0 0.677

OCB3 0 0.678

OCB4 0 0.576

OCB6 0 0.343

KK26 0 0.45

KK25 0 0.481

KK24 0 0.45

KK23 0 0.444

KK21 0 0.409

KK18 0 0.463

KK17 0 0.409

KK16 0 0.458

KK13 0 0.413

KK12 0 0.457

KK11 0 0.434

KK9 0 0.442

KK6 0 0.469

KK5 0 0.427

KK4 0 0.451

KK1 0 0.497

BO3 0.519 0

BO7 0.596 0
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Lanjutan Tabel 4.18

Variabel
Budaya Organisasi

Direct Indirect

BO11 0.753 0

BO13 0.666 0

BO15 0.611 0

Sumber: Lampiran 3 hasil analisis SEM (2018)

Berdasarkan hasil dari tabel diatas terlihat nilai 

perbandingan antara pengaruh langsung dan tidak langsung. Pada 

nilai pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kinerja adalah 

0,382 dan nilai pengaruh tidak langsung budaya organisasi 

terhadap kinerja adalah 0,376 . Dari pengaruh langsung dan tidak 

langsung tersebut bahwa lebih besar nilai pengaruh langsung yaitu 

0,382, maka dapat disimpulkan bahwa variabel budaya organisasi

tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan melalui 

OCB sebagai variabel intervening.

D. Pembahasan

1. Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB.

Hasil penelitian menunjukkan hasil koefisien standardized 

regression weight sebesar 0,000 dan nilai C.R sebesar 3,653 hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan budaya organisasi dengan OCB positif, 

yang artinya budaya organisasi yang dilakukan dengan baik maka akan 

menciptakan adanya perilaku OCB. Pengujian hubungan kedua variabel 

menunjukkan nilai probabilitas 0,000 , sehingga (H1) yang berbunyi 
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“budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB”, 

maka dapat disimpulkan bahwa (H1) dapat diterima karena adanya 

hubungan yang positif diantara kedua variabel tersebut.

Dapat diketahui bahwa budaya organisasi pada DINKES DIY 

tersebut sedang, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif 

yang memiliki angka interprestasi sebesar 3,34 , dengan budaya 

organisasi yang dilakukan dengan baik ternyata mampu meningkatkan

adanya perilaku OCB, hal ini dapat dilihat pada analisis statistik 

deskriptif yang memiliki angka interprestasi sebesar 3,49.

Hal yang mempengaruhi terciptanya perilaku OCB antara lain

adanya sikap baik untuk selalu menjaga hubungan dengan rekan kerja 

atau masyarakat, adanya rasa tanggung jawab, saling membantu atau 

tolong menolong, memiliki sikap toleran dan lain sebagainya. Pada 

kenyataannya hal ini telah ditunjukkan dengan adanya sikap ramah yang 

dimiliki oleh para karyawan DINKES DIY, baik ramah terhadap rekan 

kerja maupun kepada masyarakat yang sedang membutuhkan 

pelayanan. Senyum, salam, sapa, hal ini yang mereka terapkan sehari 

hari. Dari hal ini lah akan terjalin pola komunikasi yang baik, sehingga 

apabila terdapat suatu kesulitan atau hambatan tidak akan sungkan untuk 

saling membantu terutama ketika sedang memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. Tidak hanya hal itu saja, kontrol yang baik dari atasan 

terkait laporan laporan yang harus segera diselesaikan, atau agenda –

agenda terdekat selalu disampaikan untuk mengingatkan. Hal ini 
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merupakan salah satu bentuk perilaku OCB yang terdapat pada DINKES 

DIY yaitu berupa sikap menjaga hubungan baik serta sikap bertanggung 

jawab. Perilaku OCB yang cukup baik tercipta dari adanya budaya 

organisasi bersifat positif sehingga dengan sendirinya perilaku OCB 

terbentuk secara perlahan dan hal ini terjadi pada DINKES DIY.

Hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian Ariani dkk (2017) yang 

menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap OCB, Semakin tinggi nilai - nilai budaya yang 

dimiliki dan dilaksanakan maka akan meningkatkan adanya OCB. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Utami dan Palupiningdyah 

(2016) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap OCB, artinya jika budaya organisasi diterapkan 

dengan baik dan benar maka akan berdampak pada perilaku OCB.

2. OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

Hasil penelitian menunjukkan hasil koefisien standardized 

regression weight sebesar 0,011 dan nilai C.R sebesar 2,532 hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan OCB dengan kinerja positif, yang 

artinya perilaku OCB yang dilakukan dengan baik maka akan 

menciptakan adanya kinerja yang baik. Pengujian hubungan kedua 

variabel menunjukkan nilai probabilitas 0,011 , sehingga (H2) yang 

berbunyi “OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja”, 

maka dapat disimpulkan bahwa (H2) dapat diterima karena adanya 

hubungan yang positif diantara kedua variabel tersebut.
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Dapat diketahui bahwa budaya organisasi pada DINKES DIY 

tersebut tinggi, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif 

yang memiliki angka interprestasi sebesar 3,49 , dengan perilaku OCB

yang dilakukan dengan baik ternyata mampu meningkatkan kinerja, hal 

ini dapat dilihat pada analisis statistik deskriptif yang memiliki angka 

interprestasi sebesar 3,53.

Banyak hal yang mempengaruhi terciptanya kinerja yang baik 

seperti adanya perilaku disiplin, baik dalam hal masuk jam kantor atau 

pun menyelesaikan tugas - tugas kantor tepat dengan waktunya.

Kerjasama tim juga turut mendukung terwujudnya kinerja yang baik, 

karena jika antar rekan kerja dapat saling membantu dan memiliki 

komunikasi yang baik maka pekerjaan akan cepat dan terselesaikan 

dengan baik pula. Kedua hal tersebut adalah contoh dari banyak bentuk 

perilaku OCB yang mempengaruhi kinerja. Dan terbukti pada DINKES 

DIY adanya perilaku OCB seperti yang digambarkan diatas dapat 

berpengaruh terhadap kinerja. Pada nyatanya para karyawan DINKES 

DIY memiliki kerjasama tim yang baik, mereka saling melengkapi satu 

sama lain terutama jika ada salah seorang rekannya tidak masuk kerja 

karena sakit, membantu apabila ada hal yang sulit. Hal ini 

mencerminkan sikap toleransi atau sportmanship. Sikap ramah yang 

menimbulkan rasa nyaman sehingga tercipta komunikasi yang baik 

antar karyawan pada setiap bidangnya, hal ini menggambarkan sikap

courtessy dalam OCB. Menyelesaikan tugas – tugas kantor tepat dengan 
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waktunya, sehingga tidak jarang dilakukan hingga terlambat pulang 

kantor atau lembur, hal ini adalah perilaku menunjukan sikap OCB yaitu 

conscientiousness atau berusaha melakukan lebih dari apa yang 

diharapkan. 

Hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian Devi dan Sintaasih 

(2016) yang menyatakan bahwa OCB berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja, apat terlihat dari perilaku yang di tunjukkan 

oleh para karyawan yang bersifat positif yang mencerminkan dari 

indikator indikator ocb yang berdampak positif kepada kinerjanya. 

Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Suzana (2017) yang 

menyatakan bahwa OCB berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja, artinya jika perilaku OCB diterapkan dengan baik dan benar 

maka akan berdampak pada kinerja.

3. Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja

Hasil penelitian menunjukkan hasil koefisien standardized 

regression weight sebesar 0,027 dan nilai C.R sebesar 2,217 hal ini 

menunjukkan bahwa hubungan budaya organisasi dengan kinerja

positif, yang artinya budaya organisasi yang dilakukan dengan baik 

maka akan menciptakan adanya kinerja yang baik. Pengujian hubungan 

kedua variabel menunjukkan nilai probabilitas 0,027 , sehingga (H3) 

yang berbunyi “budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja”, maka dapat disimpulkan bahwa (H3) dapat diterima 

karena adanya hubungan yang positif diantara kedua variabel tersebut.
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Dapat diketahui bahwa budaya organisasi pada DINKES DIY 

tersebut sedang, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis statistik deskriptif 

yang memiliki angka interprestasi sebesar 3,34 , dengan budaya 

organisasi yang dilakukan dengan baik ternyata mampu meningkatkan 

kinerja, hal ini dapat dilihat pada analisis statistik deskriptif yang 

memiliki angka interprestasi sebesar 3,53.

Hal yang mempengaruhi terciptanya kinerja yang baik seperti 

pengetahuan, kemampuan kerja, kualitas kerja dan lain sebagainya. 

Kemampuan bekerja karyawan pada DINKES DIY tidak diragukan lagi, 

karena tidak jarang mereka juga turut serta mengikuti pelatihan di luar. 

Dukungan dari organisasi sendiri juga cukup menunjang pengetahuan 

dari para karyawan pada DINKES DIY seperti dengan adanya buku –

buku yang terkait dan adanya akses internet. Kepemimpinan dengan 

kontrol yang baik dari atasan juga mendukung terciptanya kinerja yang 

baik. Apel setiap hari Senin dan Kamis serta olah raga pada setiap 

Jum’at sudah menjadi rutinitas yang didalamnya tersisipkan 

penyampaian amanah oleh atasan. Budaya organisasi yang terlihat 

mengalir namun mempengaruhi hasil kinerja karyawan pada DINKES 

DIY yang baik.

Hipotesis ini sejalan dengan hasil penelitian Marga (2016) yang 

menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja, dengan adanya pelaksanaan budaya 

organisasi maka masing - masing karyawan dapat mengetahui dan 
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meningkatkan fungsi organisasi, dengan demikian kinerja karyawan 

dapat meningkat. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian Baan 

(2015) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja, artinya jika budaya organisasi 

diterapkan dengan baik dan benar maka akan berdampak pada kinerja.

4. Budaya Organisasi tidak berpengaruh positif terhadap Kinerja melalui 

OCB sebagai variabel intervening.

Hasil penelitian menunjukkan nilai koefisien standardized 

regression weight antara budaya organisasi terhadap kinerja diintervensi

oleh OCB diperoleh sebesar nilai direct > nilai indirect, pada pengujian 

kedua variabel tersebut menunjukkan nilai 0,382 > 0,376 . Dengan ini 

dapat disimpulkan bahwa OCB tidak mengintervensi budaya organisasi

terhadap kinerja. Sehingga (H4) yang berbunyi “Budaya organisasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja melalui OCB

sebagai variabel intervening” dapat disimpulkan (H4) ditolak karena

tidak terbukti atau tidak adanya hubungan antara budaya organisasi dan 

kinerja yang diintervensi oleh OCB.

Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sari (2016) yang mengungkapkan bahwa budaya organisasi tidak

berpengaruh positif terhadap kinerja melalui OCB. Dapat dikatakan 

bahwa pada dasarnya OCB adalah Perilaku extra-role (suka rela) yang 

mau melakukan hal-hal melebihi tugas wajib mereka, jadi tanpa paksaan 
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ataupun diperintah langsung oleh atasan. OCB belum tentu memediasi 

antara pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.


