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MOTTO 

 

 

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah 

keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 

keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 

sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.  

(Q.S. Ar - Ra'd ayat 11) 
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ABSTRAK 

 

Nama: EFFIN KASSA NOVIANTI, NIM: 1721100025, Skripsi dengan judul: 

“PENGARUH KEPUASAN KERJA, KOMITMEN ORGANISASI, DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOUR DALAM MENINGKATKAN KINERJA KARYAWAN DI PT 

MACANAN JAYA CEMERLANG, Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen, 

Universitas Widya Dharma Klaten 2021. 

Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk menganalisis pengaruh  kepuasan kerja dengan 

organizational citizenship behaviour, 2) untuk menganalisis pengaruh antara komitmen 

organisasi dengan organizational citizenship behaviour  3) untuk menganalisis pengaruh 

antara lingkungan kerja dengan organizational citizenship behaviour, 4) untuk menganalisis 

pengaruh simultan antara kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan lingkungan kerja 

terhadap organizational citizenship behavior  

. 
Teknik pengumpulan data dengan angket, wawancara dan observasi. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 50 pegawai PT Macanan Jaya Cemerlang. Variabel dalam 
penelitian ini yaitu variabel bebas : kepuasan kerja (X1), komitmen organisasi (X2), dan 
lingkungan kerja (X3) serta variabel terikat (Y) : organizational citizenship behaviour. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. 

  
Dari hasil uji t diketahui bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara sendiri-

sendiri antara kepuasan kerja, komitmen organisasi dan lingkungan kerja berpengaruh positif 
terhadap organizational citizenship behaviour karena t hitung kepuasan kerja = 0,556, 
komitmen organisasi = 2,560, dan lingkungan kerja  = 0,738. Kedua hasil tersebut berada di 
atas taraf signifikansi 5 % (0,05) dan lebih kecil  dari t tabel 2,000. Dengan demikian 
hopotesis penelitian yang berbunyi : 1) ada pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap 
organizational citizenship behaviour, 2) ada pengaruh yang signifikan lingkungan kerja 
terhadap organizational citizenship behaviour, kedua variabel tersebut tidak terbukti 
sedangkan 3) ada pengaruh yang signifikan komitmen organisasi terhadap organizational 
citizenship behaviour terbukti karena t hitung  komitmen organisasin 2,560 > dari t tabel 
2,000. 
 
 
 
 
Kata kunci: kepuasan kerja, komitmen organisasi, lingkungan kerja dan organizational 

citizenship behaviour 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Di era globalisasi saat ini, persaingan antar perusahaan semakin 

ketat, karena perusahaan tidak hanya dihadapkan pada persaingan dalam 

negeri, tetapi luar negeri sekalipun. Menghadapi situasi dan kondisi seperti 

ini, perusahaan harus bisa menentukan strategi dan kebijakan 

manajemennya. Terutama dalam bidang sumber daya manusia (SDM). 

Pengelolaan SDM saat ini merupakan suatu keharusan dan bukan lagi suatu 

pilihan apabila perusahaan tersebut ingin dapat berkembang dengan pesat.  

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah hal yang sangat penting dalam 

suatu organisasi, karena keefektifan dan keberhasilan suatu organisasi 

sangat tergantung pada kualitas dan kinerja sumber daya manusia yang ada 

pada organisasi tersebut. Dengan kinerja sumber daya manusia (karyawan) 

yang tinggi maka akan mendorong munculnya organizational citizenship 

behavior (OCB) yang diartikan sebagai perilaku melebihi apa yang telah 

distandarkan perusahaan (Krietner & Kinicki, 2004). 

Organizational Citizenship Behavior dapat timbul dari berbagai 

factor dalam organisasi di antaranya karena adanya kepuasan kerja dari 

karyawan dan komitmen organisasi yang tinggi (Robbin & Judge, 2007). 

Ketika seorang  karyawan merasakan kepuasan terhadap pekerjaan yang 

dilakukannya, maka karyawan tersebut akan bekerja secara maksimal dalam 
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menyelesaikan pekerjaannya, bahkan melakukan beberapa hal yang 

mungkin di luar tugasnya. Begitu juga dengan ketika sesorang mempunyai 

komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, maka orang tersebut akan 

melakukan apapun untuk memajukan perusahaannya karena keyakinannya 

terhadap organisasinya (Luthas, 1995).  

Seorang karyawan yang memperoleh kepuasan kerja dan mempunyai 

komitmen yang tinggi terhadap organisasinya, karyawan tersebut akan 

memberikan pelayanan yang baik begitu juga sebaliknya, ketika karyawan 

saja tidak mengalami kepuasan dalam bekerja maka pelayanan yang 

diberikan kepada konsumen, dalam hal ini karyawan bisa saja tidak 

memuaskan dikarenakan karyawan tersebut tidak merasa puas dalam 

mereka bekerja. Menurut pendapat dari Nawawi, 1988 kepuasan kerja 

sendiri dapat diartikan sebagai tanggapan emosional seseorang terhadap 

aspek di dalam atau pada keseluruhan pekerjaannya. 

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

pengaruh kepuasan kerja terhadap OCB karyawan PT Macanan Jaya 

Cemerlang serta pengaruh komitmen organisasi terhadap OCB karyawan PT 

Macanan Jaya Cemerlang. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau 

emosional dari sebuah pekerjaan (Krieter & Kinicki, 2004). Salah seorang 

bisa merasakan kepuasan di satu aspek serta di aspek yang lain. Robbins dan 

Judge (2007) menyatakan  kepuasan kerja adalah perasaan positif tentang 

suatu pekerjaan yang merupakan hasil evaluasi dari beberapa karakteristik. 
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Dari pengertian yang telah diuraikan di atas, munculnya perasaan 

positif maupun negative yang dialami oleh karyawan,  menyebabkan 

seorang dapat mengalami kepuasan maupun ketidakpuasan kerja yang 

menjadikan masalah tersebut menjadi kompleks, karena berasal dari 

berbagai elemen kerja, misalnya terhadap pekerjaan mereka sendiri, 

gaji/upah promosi, supervise, rekan kerja, maupun secara keseluruhan. Dari 

banyaknya penelitian yang dilakukan sebelumnya, ketika karyawan ditanya 

tentang respon dari pekerjaan yang telah mereka lakukan, hasilnya 

bervariasi untuk berbagai elemen kerja. Dan hasil dari penelitian tersebut, 

secara umum karyawan merasakan kepuasan secara keseluruhan menurut 

Robbins & Judge, 2007. 

Seseorang dapat mengalami kepuasan untuk satu elemen pekerjaan, 

tetapi tidak untuk elemen pekerjaan yang lain. Elemen pekerjaan itu 

meliputi pekerjaan mereka sendiri, gaji/ipah, promosi, supervise, rekan 

kerja, serta pekerjaan secara keseluruhan. 

Selain itu, komitmen organisasi dapat diartikan sebagai suatu 

keadaaan seseorang karyawan yang memihak organisasi tertentu serta tujuan 

dan kemauannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi 

tersebut. Robbins dan Judge (2007) mendefinisikan sebagai keterlibatan 

pekerjaan yang tinggi berarti memihak pada pekerjaan tertentu seorang 

individu. Dengan komitmen organisasional yang tinggi juga,  berarti 

memihak organisasi yang merekrut individu tersebut.  
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Menurut Griffin (2004) mengemukakan komitmen organisasi yaitu 

sikap yang mencerminkan sejauh mana seorang individu mengenal serta 

terikat pada organisasinya. Seorang karyawan yang memiliki komitmen 

tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. 

Menurut Luthans (1995), komitmen organisasi adalah keinginan kuat untuk 

tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras 

sesuai keinginan oerganisasi dan keyakinan tertentu, serta penerimaan nilai 

dan tujuan organisasi. Dengan kata lain, merupakan sebuah sikap yang 

merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi serta proses berkelanjutan 

dimana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya terhadap 

organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.  

Menurut Sedarmayati (2001:1), lingkungan kerja adalah keseluruhan 

alat perkakas serta bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya simana 

seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai 

perseorangan maupun kelompok.  

Di dalam sebuah organisasi/perusahaan, lingkungan kerja juga 

merupakan salah satu hal penting untuk mendukung berjalannya suatu 

pekerjaan seorang karyawan. Lingkungan kerja yang kurang nyaman dapat 

memengaruhi produktivitas dan semangat kerja karyawan. Sebaliknya, 

lingkungan kerja yang nyaman dan bersih akan mewujudkan semangat kerja 

karyawan yang akan menunjang organisasi/perusahaan menjadi lebih 

berkembang.   
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Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepuasan Kerja, 

Komitmen Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dalam meningkatkan Kinerja Karyawan di PT 

Macanan Jaya Cemerlang Klaten”.  

 

B. Alasan Pemilihan Judul  

 Alasan dalam pemilhan judul ini adalah : 

 1. Alasan Sbujektif  

a. Menambah pengetahuan tentang manajemen sumber daya manusia 

di dalam perusahaan. 

b. Ketertarikan penulis untuk meneliti tentang kepuasan kerja, 

lingkungan kerja dan komitmen organisasi dalam hubungannya 

dengan kinerja karyawan.  

2. Alasan Objektif  

a. Dalam suatu perusahaan dapat bertahan apabila produktifitas selalu 

meningkat. Peningkatan produktifitas selalu sejalan dengan kinerja 

sumber daya manusia di dalam perusahaan tersebut. Semakin tinggi 

kualitas sumber daya manusia maka akan semakin tinggi juga 

kinerja karyawan tersebut. 

b. Kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk mendorong 

perusahaan tersebut menjadi perusahaan yang berkualitas. 
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C. Penegasan Judul  

Manajemen Sumber Daya Manusia digunakan untuk meningkatkan 

produktifitas kinerja karyawan di dalam sebuah organisasi/perusahaan. Pada 

hakikatnya, sumber daya manusia tidak dapat dilepaskan dari sebuah 

organisasi, dan merupakan tolak ukur yang menentukan perkembangan 

perusahaan tersebut.  

Salah satu agar kualitas sumber daya manusia meningkat yaitu 

dengan melakukan berbagai hal agar kinerja karyawan meningkat. Dengan 

kualitas sumber daya manusia dan produktifitas kerja yang baik maka akan 

mendorong visi misi organisasi/perusahaan tersebut akan terlaksana dengan 

lancar.  

 

D. Pembatasan Masalah  

Supaya masalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak melebar 

maka perlu dilakukan pembatasa masalah. Penelitian ini masalah akan 

dibatasi pengaruh kepuasan kerja, komitmen organisasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan PT Macanan Jaya Cemerlang Klaten. 

 

E. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

a. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap organizational citizenship 

behavior ? 
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b. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap organizational 

citizenship behavior ? 

c. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap organizational 

citizenship behavior ? 

d. Apakah kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan lingkungan kerja 

secara simultan berpengaruh terhadap organizational citizenship 

behavior ?  

 

F. Tujuan Penelitian 

  Penelitian ini bertujuan yang meliputi : 

1. Untuk menganalisis pengaruh  kepuasan kerja dengan organizational 

citizenship behavior   

2. Untuk menganalisis pengaruh antara komitmen organisasi dengan 

organizational citizenship behavior  

3. Untuk menganalisis pengaruh antara lingkungan kerja dengan 

organizational citizenship behavior 

4. Untuk menganalisis pengaruh simultan antara kepuasan kerja, 

komitmen organisasi, dan lingkungan kerja terhadap organizational 

citizenship behavior  

 

G. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini meliputi : 

 1. Manfaat Teoritis  
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Menambah pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti serta 

memperdalam ilmu pengetahuan yang akan bermanfaat bagi generasi 

yang akan mendatang.  

 2. Manfaat Praktis  

Diharapkan dapat dijadikan suatu masukan bagi manajemen PT 

Macanan Jaya Cemerlang Klaten untuk dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia supaya kinerja perusahaan dapat meningkat.   

 

H. Sistematika Penulisan  

Untuk membantu memahami isi dan uraian dari aktivitas penelitian 

sesuai dengan judul yang penulis maksud, maka perlu kiranya penulis 

menulis sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I. Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, alasan 

pemilihan judul, penegasan judul, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.  

BAB II. Tinjauan Pustaka berisi tentang pengertian manajemen sumber 

daya manusia, kepuasan kerja, komitmen organisasi, lingkungan kerja, dan 

penelitian terdahulu.  

BAB III. Metode Penelitian berisi tentang metode penelitian dan 

penjelasan mengenai objek penelitian.  

BAB IV. Hasil dan Pembahasan, bab ini merupakan hasil analisis yang 

dicari beserta penyelesaiannya. 
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BAB V. Simpulan dan saran berisi tentang simpulan dan saran yang 

diajukan dalam hasil akhir penelitian. 
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