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“Rahasia Kesuksesan adalah hal yang biasa secara tidak biasa.” 

John D. Rockfeller Jr. 
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ABSTRAK 
 

 

Erni Aryati, NIM. 1621100112, Skripsi, Jurusan Manajemen. Pengaruh 

Organization Citizenship Behavior (OCB) dan Motivasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Di PT. Intan Sejati Klaten. 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Organization Citizenship 

Behavior (OCB) dan motivasi terhadap kinerja karyawandi PT. Intan Sejati Klaten 

yaitu sebanyak 30 karyawan. Metode pengumpunlan data dilakukan melalui 

penyebaran kuesioner pada responden. Data yang diperoleh kemudian diolah 

dengan menggunakan alat bantu SPSS versi 20. Analisa ini meliputi Analisa 

deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji regresi berganda, uji t, uji F, serta 

koefisien determinasi (R). 

Berdasarkan hasil analisis diketahui semua item pertanyaan dinyatakan 

valid dan reliabel, sedangkan berdasarkan Analisa regresi berganda diketahui 

persamaan regresi Y =  21,075 + 0,063X1 + 0,391X2 + e. Dalam pengujian 

hipotesis dengan uji t untuk variabel Organization Ctizenship Behavior (OCB) 

diketahui nilai signifikasi ≥ nilai toleransi kesalahan 0,05 yaitu0,707 > 0,05, 

sedangkan untuk variabel motivasi diketahui nilai signifikasi > dari nilai toleransi 

kesalashan 0,05 yaitu 0,085 > 0,05. Dan untuk uji F, nilai uji Fhitung 3,178 dengan 

signifikasi 0,058 > 0,05. Hal ini membuktikan bahwa nilai Fhitung < Ftabel  yaitu 

3,178 < 3,340 dan nilai signifikasi > nilai toleransi kesalahan 0,05. Dan dari uji 

koefisien determinasi diketahui nilai adjusted R square sebesar 0,131. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan uji t, secara parsial 

OCB dan motivasitidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Sedangkan berdasarkan uji F, Organization Citizenship Behavior 

(OCB) dan motivasi tidak berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

karyawan. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam 

penelitian ini ditunjukan dengan nilai adjusted R square  yaitusebesar 13,1% dan 

sisanya dipengaruhi atau dijelskan oleh variabel lain yang tidak dimasukan dalam 

model penelitian ini. 

 

Kata Kunci : Organization Citizenship Behavior (OCB), Motivasi, dan Kinerja 

Karyawan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Pada era global, kemajuan teknologi berkembang pesat dan peran 

mesin-mesin canggih hampir mengalahkan posisi manusia dalam perusahaan, 

namun tidak dapat dipungkiri bahwa peran aktif sumber daya manusia masih 

sangat menetukan dalam setiap kegiatan dunia usaha baik sektor industri 

maupun non industri, sehingga kontribusi karyawan akan sangat diperlukan 

bagi perusahaan dalam mencapai tujuan bersama yang telah di tetapkan. 

Sumber daya manusia merupakan nafas penting bagi organisasi. 

Keberhasilan suatu organisasi  sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusia yang ada didalamnya, karena untuk pencapaian setiap tujuan 

perusahaan di pengaruhi oleh perilaku karyawan di dalam perusahaan itu 

sendiri. Keberhasilan perusahaan didukung oleh kinerja karyawan atau hasil 

kerja yang dicapai oleh karyawan dalam melakukan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Melihat begitu pentingnya peran sumber daya manusia, maka 

perusahaan harus memberikan kebijaksanaan yang dapat meningkatkan 

kinerja karyawannya. Kebijaksanaan dibidang personalia merupakan salah 

satu kebijaksanaan penting yang harus diperhatikan dalam usaha untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Perusahaan harus mempertimbangkan dengan 

cermat dan hati-hati karena hal tersebut berhubungan erat dengan operasi 

keseluruhan dan kelangsungan hidup perusahaan, disamping menyangkut 
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karyawan sebagai manusia yang mempunyai harkat dan martabat, salah satu 

usaha yang tepat untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

PT. Intan Sejati Klaten merupakan anak perusahaan PT. Intan 

Pariwara dan menjadi pusat percetakan selain anak perusahaan lain. PT. Intan 

Sejati Klaten menjadi pusat percetakan yang termasuk besar di Klaten. 

Keprofesionalan dan kualitas produk yang di hasilkan oleh PT. Intan Sejati 

Klaten sudah sangat di akui, sehingga PT. Intan Sejati Klaten di percaya oleh 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah utuk menyediakan kebutuhan 

kertas suara pada PILKADA di Jawa Tengah. 

Berbicara mengenai kinerja karyawan berkaitan dengan budaya di 

dalam perusahaan itu sendiri. Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

merupakan salah satu konsep dalam menganalisa kinerja. Konsep ini 

menjelaskan bahwa perilaku individu dilakukan dengan kebebasasan 

(sekehendak hati) secara sukarela tanpa meminta imbalan dari perusahaan. 

Hal tersebut menguntunkan perusahaan. Konsep ini perama kali 

diperkenalakan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Denis Organ dan terus 

berkembang dan meluas. 

Penelitian oleh Imah Fatiyatul Fauziah ( Universitas Widya Dharma 

Klaten ) 2019, yang berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya 

Orgaisasi, Dan Organizational Citizenship Behavior Terhadap Kinerja 

Karyawan di PDAM KLATEN”. Berasarkan analisa regresi linier berganda, 

menunjukan bawa variabel yang teriri dari gaya kepemimpinan, budaya 

organisas, dan organizational citizenship behavior berpengaruh secara 
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signifikan. Pada variabel gaya kepemimpinan sebesar 0,143 satun, budaya 

organisasi sebesar 0,287 satuan, dan sebesar 0,149 satuan organizational 

citizenship behavior. Sehingga semakin besar gaya kepemimpinan, semakin 

besar budaya organsasi yang baik di PDAM serta semakin besar 

organizational citizenship behavior maka akan membuat tingkat kinerja 

karyawan akan meningkat . 

Kemudian untuk meningkatkan kinerja karyawan dibutuhkan faktor 

pendorong yaitu motivasi kerja. Untuk itu sumber daya manusia yang siap 

dan mampu untuk maju bersama perusahaan demi mencapai tujuan bersama 

yang diinginkan merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa ditawar lagi.  

Penelitian oleh Vivi Charolina Purba ( Universitas Widya Dharma 

Klaten ) 2017, yang berjudul ”Pengaruh Motivasi Kerja dan Kompensasi 

Terhadap Kinerja Karyawan CV. KUSUMA AKSARA SOLO”. Berdasarkan 

hasil analisis regresi linier berganda, menunjukan bahwa variabel yang terdiri 

motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh secara signifikan. Pada variabel 

motivasi kerja sebesar 0,248 satuan dan kompensasi sebesar 0,248 satuan. 

Sehingga semakin besar motivasi kerja karyawan dan semakin besar nilai 

kompensasi yang diberikan akan membuat tingkat kinerja karyawan akan 

meningkat. 

Kinerja dalam sebuah perusahaan merupakan jawaban berhasil atau 

tidaknya tujuan yang telah ditetapkan. Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 
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kepadanya.penilaian kerja mempunyai peranan penting dalam peningkatan 

motivasi ditempat kerja. Penilaian kinerja ini pada dasarnya merupakan faktor 

kunci untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Di 

dalam dunia kerja hampir dapat dipastikan antara manusia yang satu dengan 

manusia lainnya saling menumbuhkan motivasi. Seorang pimpinan harus 

selalu memberikan motivasi terhadap pegawainya. Cara ini dapat ditempuh 

dengan jalan mengetahui sekaligus memenuhi kebutuhan yang diinginkan 

oleh pegawai (Mangkunegara, 2009). 

Pada uraian di atas tentang Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) dan motivasi kerja dengan kinerja karyawan bahwa penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh Oranizational Citizenship Behavior 

(OCB) dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan dalam suatu organisasi 

perusahaan. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, maka penelitian ini 

mengambil judul: “PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR (OCB) DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN  PT. INTAN SEJATI KLATEN” 

 

B. ALASAN PEMILIHAN JUDUL 

Pemilihan judul yang di lakukan penulis seperti yang tercantum dalam 

proposal sekripsi ini di dasari oleh alasan : 

1. Alasan obyektif 
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a. Penulis ingin mengetahui kinerja karyawan PT. Intan Sejati Klaten 

karena merupakan variabel penting dan strategis dalam mendukung 

peningkatan kinerja karyawan. 

2. Alasan Subyektif 

a. Penulis ingin memberikan informasi kepada publik mengenai 

kinerja karyawan jika, di dalamnya terdapat masalah 

organizational citizenship behavior (OCB) dan motivasi kerja. 

b. Penelitian agar menghemat waktu, tenaga, dan biaya serta dengan 

mudah untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian, 

karena obyek yang dijadikan penelitian dekat dengan domisili 

peneliti. 

 

C. PENEGASAN JUDUL 

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan 

maka dalam penelitian ini dikemukakan penegasan judul sebagai berikut: 

1. Organizational Citizenship Behavior ( OCB ) 

Organizational citizenship behavior (OCB) merupakan 

kontribusi seorang individu yang melebihi tuntutan peran di tempat 

kerja dan diberipenghargaan berdasarkan hasil kinerja individu. 

Organizational citizenship behavior (OCB) ini melibatkan beberapa 

perilaku meliputi perilaku menolong orang lain, menjadi suka relawan 

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

prosedur di tempat kerja ( Organ, 1997). 
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2. Motivasi 

Motivasi merupakan tanaga pendorong atau penarik yang 

menyababkan adanya tingkah laku ke arah suatu tujuan tertentu. 

Peserta didik akan bersungguh-sungguh karena memiliki motivasi 

yang tinggi (Mulyasa, 2003), sedangkan motivasi sebagai perubahan 

energy dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya 

feeling dan di dahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. 

Perubahan energi dalam diri seseorang itu berbentuk suatu aktivitas 

nyata berupa kegiatan fisik. Karena seseorang mempunyai tujuan 

tertentu dan dan aktivitasnya, maka seseorang mempunyai motivasi 

yang kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat ia 

lakukan untuk mencapainya (Djamarah, 2002). 

 

3. Kinerja 

Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2006) kinerja 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

 

D. BATASAN MASALAH 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya, 

maka di kemukakan pembatasan masalah penelitian sebagai berikut: 
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1. Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan motivasi kerja yang 

di berikan karyawan. 

2. Pengaruh Organizational Citiznship Behavior (OCB) dan motivasi 

kerja terhadap kinerja karyawan PT. Intan Sejati Klaten. 

 

E. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah Organizational Citiznship Behavior (OCB) berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja perusahaan? 

 

F. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

terhadap kinerja perusahaan. 

2. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perusahaan. 

 

G. MANFAAT PENELITIAN 

1. Bagi instansi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi PT. 

Intan Sejati Klaten untuk mengevaluasi hasil kinerja karyawan yang 
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dipengaruhi oleh Orgaizational Citizenship Behavior ( OCB ) dan 

motivasi kerja. 

 

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur 

mengenai pengaruh Organizational Citizenship Behavior ( OCB ) dan 

motivasi kerja terhadap kinerja.Selain itu, diharapkan dapat mendorong 

pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik mengenai 

pengaruh Organizational Citizenship Behavior ( OCB ) dan motivasi 

kerja terhadap kinerja di masa yang akan datang. Serta bisa dipakai 

sebagai studi perbandingan bagi peneliti lainnya, dan dapat bermanfaat 

bagi kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

H. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi mengenai pemikiran rasional dalam mengkaji teori yang 

berkaitan dengan masalah penelitian untuk mengajukan hipotesis penelitian, 
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meliputi teori- teori dan konsep-konsep yang relevan digunakan untuk 

mendukungproses penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, dan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang variabel-variabel yang digunakan dalam 

penelitian, jenis penelitian, pemilihan populasi dan sampel, metode 

pengumpulan data, instrumen penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, serta model dan teknik analisis data. Bab ini dijadikan landasan 

untuk menganalisis data. 

BAB IV HASIL DAN ANALISIS 

Bab ini berisi hasil dari analisis data berdasarkan data-data penelitian 

yang telah diperoleh dan dikumpulkan, beserta pembahasannya. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang 

terdapat dalam penelitian, serta saran-saran yang mungkin dapat diajukan dan 

dilaksanakan dalam penelitian berikutnya. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari pengaruh  

Organizational citizenship behaviour dan Motivasi terhadap kinerja karyawan 

di PT. Intan Sejati Klaten dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Berdasarkan hasil analisi regresi linier berganda dihasilkan persamaan 

regresi linier berganda yaitu Y = 21,075 + 0,063 X1 + 0,391 X2 + e. 

Menunjukkan bahwa konstanta 21,075 berarti tanpa ada variabel X1 

(Organizational citizenship behavior) dan X2 (Motivasi) akan terjadi 

peningkatan kinerja karyawan sebesar 21,075 satuan kinerja. 

2. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Organizational citizenship 

behaviour diperoleh nilai thitung sebesar 0,380 dan nilai signifikansi 

sebesar 0.707. Karena nilai thitung 0,380 < ttabel 2.052 dan nilai 

signifikansi 0.707 ≥ 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

Organizational Citizenship Behavior tidak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga dalam penelitian ini 

H1 yang berbunyi ada pengaruh. 

3. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Motivasi kerja diperoleh nilai 

thitung sebesar 1,789 dan nilai signifikansi sebesar 0.085. Karena nilai 

thitung < ttabel yaitu 1,789 < 2.052 dan nilai signifikansi 0.085 >  0.05 

maka dapat disimpulkan bahwa variabel. Motivasi tidak berpengaruh 

positif dan tidak signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga 
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dalam penelitian ini H2 yang berbunyi ada pengaruh Motivasi 

terhadap kinerja karyawan tidak diterima. 

4. Berdasarkan hasil uji F dapat diketahui bahwa besarnya nilai Fhitung 

3,178 lebih kecil dari Ftabel (3,340) dengan nilai signifikansi 0,058 > 

0,05 Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama – sama yaitu 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan motivasi kerja tidak 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Intan Sejati Klaten. 

5. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi nilai Adjusted R Square 

adalah 0,131. Hal ini berarti bahwa sebesar 13,1% variabel dependen 

atau kinerja dapat dijelaskan oleh OCB dan motivasi, dan sisanya 

86,9% dijelaskan oleh faktor – faktor lain yang tidak dijelaskan dalam 

penelitian ini.  

 

B. SARAN 

1. Menambah obyek penelitian dengan menggunakan perbandingan 

dengan beberapa perusahaan lain, sehingga lingkup sample penelitian 

lebih luas dan dapat menggunakan metode dan variabel yang berbeda. 

2. Saran bagi perusahaan untuk meningkatkan Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) perusahaan dapat mengadakan liburan bersama, 

melakukan out bond dan membuat hari bebas berpakaian casual dalam 

bekerja. 
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3. saran bagi perusahaan untuk meningkatkan motivasi kerja dapat dengan 

memberikan penghargaaan bagi karyawan yang bekerja dengan baik.
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