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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1   Model Penelitian Terdahulu   

 Beberapa penelitian terdahulu telah mengemukakan bahwa Organizational 

Citizenship Behaviour  (OCB) tidak berdiri sendiri dan tercipta dengan sendirinya 

dari diri karyawan, tentu ada faktor-faktor yang mendorong terciptanya OCB. 

Faktor lain yang dapat mendorong terjadinya OCB adalah seperti variabel 

komitmen organisasi dan keadilan organisasi maupun kepuasan kerja. 

Asif et al, (2016) melakukan penelitian penelitian hubungan kepercayaan 

organisasi dan keadilan organisasi terhadap OCB dengan komitmen organisasi 

sebagai variabel mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kepercayaan organisasi dan keadilan organisasi terhadap OCB dimana 

berkonsentrasi pada pengaruh mediasi dari komitmen organisasi. Model penelitian 

Asif et al, (2017) ditunjukkan pada Gambar 2.1 berkut:  

Gambar 2.1 
Model Pengaruh Kepercayaan Organisasi dan Keadilan Organisasi terhadap OCB 

dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel mediasi dalam perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Asif et al, (2017) 
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Badawy et al, (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh beberapa 

variabel demografi dan kepuasan kerja terhadap OCB yang dimediasi oleh 

komitmen organisasi dengan menyebarkan kuesioner pada 127 responden di 

Mesir dan 116 responden di Meksiko. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan 

bahwa tidak ada efek dari variabel demografi terhadap ketiga variabel yang diteliti 

pada responden di Mesir tetapi responden di Meksiko menunjukkan perbedaan 

dengan membuktikan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel 

demografi terhadap ketiga variabel. Model penelitian Badawy et al, (2017) 

ditunjukkan pada Gambar 2.2 berikut: 

Gambar 2.2 

Model Pengaruh Variabel Demografi (Age, Gender, Years of Experience, 

Education Level, Managerial Level) dan Kepuasan Kerja terhadap OCB yang 

dimediasi oleh Komitmen Organisasi 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Sumber: Sadawy et al, (2017) 

Basirudin et al, (2016) melakukan penelitian mengenai faktor dari 

kepuasan kerja (Pay, Promotion, Co-Workers, Supervisors, Work Itself) yang 

mempengaruhi OCB (Altruism, Sportmanship, Courtesy, Conscientiousness, 

Civic-Virtue) yang dimediasi oleh komitmen organisasi. Penelitian ini akan di 

lakukan di kementrian wanita, keluarga, dan pengembangan masyarakat di 
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Malaysia. Tujuan dari penelitian ini untuk membantu para manajer dan 

pemerintah untuk memahami faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja di antara 

pegawai sektor publik dan untuk peningkatan kinerja. Model penelitian Basirudin 

et al, (2016) ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut:` 

Gambar 2.3 

Model Pengaruh Faktor Kepuasan Kerja (Pay, Promotion, Co-Workers, 

Supervisors, Work Itself) terhadap faktor OCB (Altriusm Sportmanship, Courtesy, 

Conscientiousness,Civic-Virtue) yang dimediasi oleh Komitmen Organisasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Basirudin et al, (2016) 

Ranasinghe, (2016) melakukan penelitian pengaruh kepuasan kerja 

terhadap OCB dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi  dengan 

menyebarkan kuesioner kepada 180 karyawan perusahaan manufaktur kain di Sri 

Lanka. M``odel penelitian Ranasinghe. (2016) ditunjukkan pada Gambar 2.4 

berikut: 

Gambar 2.4 

Model Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap OCB yang dimediasi oleh Komitmen 

Organisasi pada karyawan perusahaan manufaktur kain di Sri Lanka. 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Ranasinghe,  (2016) 
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Prasetio et al, (2017) melakukan penelitian hubungan antara kepuasan 

kerja dengan OCB yang dimediasi oleh komitmen organisasi dengan menyebarkan 

kuesioner kepada 277 karyawan hotel berbintang 3 (tiga) sampai berbintang 5 

(lima) di Bandung, Indonesia. Hasil dari penelitian ini mendapatkan bahwa 

kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap OCB yang dimediasi oleh komitmen 

organisasi. Model penelitian Prasetio et al, (2017) ditunjukkan pada Gambar 2.5 

berikut: 

Gambar 2.5 

Model Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap OCB dengan Komitmen Organisasi 

sebagai variabel Mediasi. 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Prasetio et al, (2017) 

Shafazawana et al, (2016) melakukan penelitian pengaruh kepuasan kerja 

dan komitmen terhadap kesudian guru sekolah dasar menerapkan OCB. Hasil dari 

penelitian ini membuktikan bahwa kepuasan kerja dan komitmen berpengaruh 

positif terhadap kesudian guru sekoalh dasar menerapkan OCB. Model penelitian 

Shafazawana et al, (2016) ditunjukkan pada Gambar 2.6 berikut: 

Gambar 2.6 

Model Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap OCB dengan Komitmen Organisasi 

sebagai variabel Mediasi pada guru sekolah dasar di Perak, Malaysia. 

 

 

 

 

 

Sumber: Shafazawana et al, (2016) 
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Sjahruddin et al, (2013) melakukan penelitian pengaruh keadilan 

organisasi terhadap OCB yang dimediasi oleh komitmen organisasi dan 

kepercayaan organisasi terhadap 134 perawat di Makassar, Indonesia. Model 

penelitian Sjahruddin et al, (2013) ditunjukkan pada Gambar 2.7 berikut: 

Gambar 2.7 
Model Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap OCB yang dimediasi oleh 

Komitmen Organisasi dan Kepercayaan Organisasi 

 

 

 

 

Sumber: Sjahruddin et al, (2013) 

Prasetio et al, (2017) melakukan penelitian pengembangan sumber daya 

manusia dengan cara meningkatkan OCB dengan menyebarkan kuesioner kepada 

320 pegawai perbankan BUMN di Bandung, Indonesia. Model penelitian Prasetio 

et al, (2017) ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut: 

Gambar 2.8 
Model Hubungan Kepuasan Kerja dan OCB yang di moderasi oleh Komitmen 

Organisasi 

 

 

 

 

 

Sumber: Prasetio et al, (2017) 

Chan dan Lai, (2017) melakukan penelitian peningkatan kepuasan kerja 

dan menciptakan kerja yang adil untuk mendorong perilaku yang lebih sukarela 

dengan meneliti hubungan kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan OCB dengan 
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menyebarkan 560 kuesioner ke perusahaan di Macau, China. Model penelitian 

Chan dan Lai, (2017) ditunjukkan pada Gambar 2.9 berikut: 

Gambar 2.9 

Model Hubungan Kepuasan Komunikasi, Keadilan Persepsi dan OCB pada 

karyawan di China. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Chan dan Lai, (2017) 

Zeinabadi dan Salehi, (2011) melakukan penelitian hubungan antara 

keadilan prosedural, kepercayaan, kepuasan kerja, dan komitmen terhadap OCB 

guru di Iran. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

mempromosikan OCB guru melalui kepercayaan, kepuasan kerja, dan komitmen. 

Model penelitian Zeniabadi dan Salehi, (2011) ditunjukkan pada Gambar 2.10 

berikut: 

Gambar 2.10 
Model Keadilan Prosedural terhadap OCB yang dimediasi oleh Kepuasan Kerja, 

Kepercayaan, Komitmen Organisasi pada guru di Iran 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Zeniabadi dan Salehi, (2011) 
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Khajehpour et al, (2016) melakukan penelitian hubungan keadilan 

organisasi dengan kepuasan kerja, OCB, dan kepemimpinan yang melayani 

dengan peran mediasi dari pemberdayaan psikologis dan komitmen organisasi 

pada perusahaan industri. Hasil dari penelitian ini membuktikan adanya hubungan 

kepemimpinan yang melayani dengan kepuasan kerja, OCB, dan komitmen 

organisasi dan peran mediasi dari pemberdayaan psikologis dan keadilan 

organisasi. Model penelitian Khajehpour et al, (2016) ditunjukkan pada Gambar 

2.11 berikut: 

Gambar 2.11 

Model Hubungan Keadilan Organisasi terhadap Kepuasan Kerja, OCB, dan 

Kepemimpinan Pelayan dan peran Mediasi dari Pemberdayaan Psikologis dan 

Komitmen Organisasi pada perusahaan industri. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sumber: Khajehpour et al, (2016) 

Fareed et al, (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui dampak keadilan organisasi terhadap produktivitas karyawan di 

perusahaan multinasional di negara-negara berkembang seperti Pakistan  dengan 

menyebarkan 300 kuesioner dan diolah dengan program SPSS untuk mendapat 

hasil uji regresi. Model penelitian Fareed et al, (2016) ditunjukkan pada Gambar 

2.27 berikut: 
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Gambar 2.27 

Model Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap OCB yang dimediasi oleh 

Kepuasan Kerja, Kepercayaan Organisasi, dan Komitmen Organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Fareed et al, (2017) 

Zhang et al (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh sistem 

kinerja, kepuasan kerja, dan kinerja terhadap OCB dengan komitmen afektif 

sebagai variabel mediasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut 

adalah untuk menguji pengaruh dari tiga variabel tersebut terhadap OCB dengan 

komitmen afektif sebagai variabel mediasi. Model penelitian Zhang et al(2014) 

ditunjukkan pada Gambar 2.13 berikut: 

Gambar 2.13 

Model Pengaruh Sistem Kinerja, Kepuasan Kerja, dan Kinerja terhadap OCB 

dengan Komitmen Afektif sebagai variabel mediasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber:Zhang et al (2014) 
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Mahmoudi et al, (2017) melakukan penelitian pengaruh keadilan 

organisasi terhadap OCB yang dimediasi oleh komitmen organisasi, kepercayaan 

organisasi, dan kepuasan kerja pada perawat rumah sakit di Urmia, Iran. Model 

penelitian Mahmoudi. (2017) ditunjukkan pada Gambar 2.14 berikut: 

Gambar 2.14 

Model Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap OCB yang dimediasi oleh 

Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi, dan Kepercayaan Organisasi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Mahmoudi et al, (2017) 

Musringudin dan Karnati, (2017) melakukan penelitian untuk mengukur 

tingkat pengaruh keadilan organisasi, kepuasan kerja, dan komitmen organisasi 

terhadap OCB . Model penelitian Musringudin dan Karnati, (2017) ditunjukkan 

pada Gambar 2.15 berikut: 

Gambar 2.15 

Model Pengaruh Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasi 

terhadap OCB. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Musringudin dan Karnati, (2017) 
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Khan dan Rahman, (2012) melakukan penelitian efek dari mediasi 

komitmen organisasi terhadap hubungan budaya organisasi, kepemimpinan, dan 

keadilan organisasi terhadap OCB. Hasil yang didapati pada penelitian ini adalah 

komitmen organisasi memediasi dengan baik hubungan budaya organisasi 

terhadap OCB, hubungan kepemimpinan dengan OCB, da hubungan keaidlan 

organisasi terhadap OCB. Model penelitian Khan dan Rahman, (2012) 

ditunjukkan pada Gambar 2.16 berikut: 

Gambar 2.16 

Model Hubungan Budaya Organisais, Gaya Kepemmpinan, dan Keadilan Kerja 

terhadap OCB dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Mediasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Khan dan Rahman, (2012) 

 Najafi et al, (2011) melakukan penelitian hubungan keadilan organisasi 

dan pemberdayaan psikologis terhadap OCB yang dimediasi oleh kepuasan kerja 

dan komitmen organisasi dengan membagikan kuesioner terhadap 378 ahli 

pendidikan salah satu universitas di Iran. Hasil dari penelitian mendapati bahwa 

komitmen organisasi memediasi dengan baik hubungan keadilan organisasi dan 

pemberdayaan psikologis terhadap OCB dan kepuasan kerja juga memediasi 

dengan bia khubungan keadilan organisasi terhadap OCB, tetapi signifikan negatif 

terhadap hubungan pemberdayaan psikologis terhadap OCB. Model penelitian 

Najafi et al, (2011) ditunjukkan pada Gambar 2.17 berikut:  
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Gambar 2.17 

Model Hubungan Keadilan Organisasi dan Pemberdayaan Psikologis terhadap 

OCB dengan Komitmen Organisasi dan Kepuasan Kerja sebagai variabel Mediasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Najafi et al, (2011) 

 Achmad Sani, (2013) melakukan penelitian pengaruh keadilan organisasi, 

kepuasan kerja, dan kinerja terhadap OCB yang dimediasi oleh komitmen 

organisasi dengan membagikan kuesioner terhadap 70 karyawan bank syariah di 

Malang, Indonesia. Hasil dari penelitian ini mendapati keadilan organisasi, 

kepuasan kerja, dan kinerja berpengaruh positif terhadap OCB yang dimediasi 

oleh komitmen organisasi. Model penelitian Achmad Sani, (2013) ditunjukkan 

pada Gambar 2.18 berikut: 

Gambar 2.18 

Model Hubungan Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja, dan Kinerja terhadap 

OCB dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Mediasi 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Achmad Sani, (2013) 
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Donavan et al, (2014) melakukan penelitian hubungan orientasi pelanggan 

dan kepuasan kerja terhadap OCB yang dimediasi oleh komitmen organisasi. 

Hasil dari penelitian ini mendapati bahwa komitmen organisasi memediasi dengan 

baik hubungan antara orientasi pelanggan dan kepuasan kerja terhadap OCB. 

Model penelitian Donavan et al, (2014) ditunjukkan pada Gambar 2.19 berikut: 

Gambar 2.19 

Model Hubungan Orientasi Pelanggan dan Kepuasan Kerja terhadap OCB dengan 

Komitmen Organisasi sebagia variabel Mediasi 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Donavan et al, (2014) 

 Jahangir et al, (2016) melakukan penelitian peran kekuatan sosial, 

keadilan organisasi, komitmen organisasi, dan kepuasan kerja terhadap OCB. 

Model penelitian Jahangir et al, (2016) ditunjukkan pada Gambar 2.20 berikut. 

Gambar 2.20 

Model Hubungan Kekuatan Sosial,Keadilan Organisasi, Kepuasan Kerja terhadap 

OCB dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Mediasi 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Sumber: Jahangir et al, (2016) 
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 Foote dan Tang, (2008) melakukan penelitian pengaruh kepuasan kerja 

terhadap OCB yang dimediasi oleh komitmen organisasi. Temuan dari penelitian 

ini adalah komitmen organisasi memediasi dengna biak hubungan antar variabel 

independen kepuasan kerja terhadap variabel dependen OCB. Model penelitian 

Foote dan Tang, (2008) ditunjukkan pada Gambar 2.21 berikut: 

Gambar 2.21 

Model Hubungan Kepuasan Kerja terhadap OCB dengan Komitmen Organisasi 

sebagai variabel Mediasi 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Foote dan Tang, (2008) 

Makhdoom et al, (2016) melakukan penelitian pengembangan dampak 

keadilan organisasi, kepercayaan organisasi, dan kepuasan kerja terhadap OCB 

dengan menyebarkan kuesioner kepada 250 karyawan bank di Pakistan. Model 

penelitian Makhdoom et al, (2016) ditunjukkan pada Gambar 2.22 berikut: 

Gambar 2.22 

Model Hubungan Keadilan Organisasi, Kepercayaan Organisasi, dan Kepuasan 

Kerja terhadap OCB dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Mediasi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Makhdoom et al, (2016) 
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2.2 Definisi Variabel Dependen 

2.2.1 Definisi Organizational Citizenship Behavior 

  Organizational Citizenship Behavior (OCB) diperlukan agar suatu 

organisasi dapat menjalankan fungsinya secara efektif. Karena perilaku tersebut 

dapat mempengaruhi banyak variabel seperti kepuasan kerja, keadilan organisasi, 

dan kepuasan kerja. (Asif et al, 2016) 

 Beberapa karyawan bersedia melakukan perbuatan baik tersebut tanpa 

diminta atau secara sukarela, namun beberapa karyawan juga tidak mau 

melakukan perilaku tersebut. OCB terjadi saat karyawan melakukan sesuatu yang 

baik yang berkontribusi positif terhadap perusahaan atau organisasi tanpa 

mengharapkan pembalasan dari pihak ketiga. (Sjahruddin et al, 2013) 

 OCB adalah tindakan yang berhubungan dengan pekerjaan yang diluar dari 

deskripsi pekerjaan formal namun sangat dihargai oleh organisasi, karena 

tindakan OCB dapat meningkatkan efisiensi dan pencapaian tujuan organisasi. 

OCB adalah sikap intrinsik, maka tindakan tersebut tidak dipertimbangkan untuk 

penghargaan, bonus atau penilaian kinerja. (Prasetio et al, 2017)   

 

2.3  Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Kepercayaan Organisasi dan OCB yang dimediasi 

oleh Komitmen Organisasi 

Kepercayaan organisasi adalah keadaan dimana karyawan dan organisasi 

saling mempercayai satu sama lain, yang dimana jikalau di tempat kerja karyawan 

dan organisasi saling mempercayai maka karyawan merasa aman. Karyawan tidak 

takut konsekuensi negatif yang akan merugikan mereka. Karyawan juga dapat 
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mengekspresikan diri mereka yang sebenarnya tanpa memperhatikan konsekuensi 

yang mengancam dan merugikan mereka. (Asif et al, 2017) 

Penelitian Zeinabadi dan Salehi, (2011) membuktikan bahwa terdapat 

korelasi kuat antara kepercayaan organisasi dengan komitmen organisasi. Ketika 

karyawan mempercayai organisasi, itu mengarah ke komitmen yang lebih tinggi 

kepada organisasi. Oleh karena itu, penting bagi karyawan untuk percaya terhadap 

organisasi. Kepercayaan terhadap organisasi didefinisikan sebagai keinginan 

seorang karyawan untuk rentan terhadap atasannya yang dikontrol oleh 

manajemen puncak.  

Kepercayaan terhadap organisasi sangat penting dalam memobilisasi 

komitmen karyawan dalam perwujudan visi organisasi. Kepercayaan adalah 

bagian terpenting dalam sebuah hubungan antar pribadi, kelompok, organisasi, 

maupun komunitas. Kepercayaan juga merupakan hasil proses pertukaran sosial 

yang sangat menguntungkan. Kepercayaan tingkat tinggi terhadap organisasi 

menghasilkan OCB karyawan yang lebih tinggi. Sjahruddin et al, (2013) 

Penelitian Asif et al, (2017), Zeinabadi dan Salehi, (2011), Sjahruddin et 

al, (2013), dan Makhdoom et al, (2016) menujukkan bahwa kepercayaan yang 

tinggi terhadap organisasi akan menghasilkan komitmen karyawan yang tinggi 

sehingga karyawan akan menghasilkan OCB yang tinggi juga. 

2.3.2 Hubungan antara Kepuasan Kerja dan OCB yang dimediasi oleh 

Komitmen Organisasi 

Penelitian Shafazawana et al, (2015) membuktikan terdapat korelasi kuat 

antara kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan OCB. Teori pertukaran sosial 

yang menggambarkan kapan sebuah organisasi memberi manfaat bagi 
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karyawannya, maka dari itu pasti karyawan memberikan respon positif dan 

meningkatkan OCB. Setiap organisasi menginginkan karyawan mereka 

memberikan kontribusi maksimal. Kepuasan kerja memiliki peran penting dalam 

memprediksi perilaku OCB. Hal tersebut diamati bahwa jika karyawan dengan 

tingkat kepuasan yang tinggi mereka akan lebih bersedia melakukan upaya yang 

positif untuk organisasi.  

Kepuasan kerja adalah sikap atau perasaan karyawan terhadap aspek-aspek 

yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai pekerjaan yang sesuai 

dengan penilaian masing-masing pekerja (Foote dan Tang, 2008). Kepuasan itu 

terjadi apabila kebutuhan-kebutuhan individu sudah terpenuhi dan terkait dengan 

derajat kesukaan dan ketidaksukaan karawan. Sikap ini umumnya dimiliki oleh 

karyawan yang melinkupi imbalan-imbalan yang mereka yakini akan mereka 

terima setelah melakukan sebuah pengorbanan (Jahangir et al, 2016) 

Komitmen organisasi adalah bagaimana seorang karyawan mengenal 

organisasinya dan mempunyai keinginan untuk berpartisipasi secara aktif dalam 

organisasi. Komitmen organisasi merupakan sebuah pengukuran terhadap keingin 

untuk tetap bekerja di perusahaan pada masa mendatang. Komitmen organisasi 

juga mencerminkan organisasi mempercayai karyawannya terhadap capaian dan 

tujuan organisasi, kemauan karyawan untuk berusaha dalam mencapai tujuan 

tersebut dan melanjutkan karirnya di perusahaan. (Prasetio et al, 2017) 

OCB adalah perilaku yang ditunjukkan oleh karyawan yang memiliki 

komitmen tinggi dalam sebuah organisasi. Jenis perilaku tersebut termasuk 

ketepatan waktu, membantu rekan kerja, berinovasi, dan relawan. Karyawan 
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dengan tingkat komitmen yang tinggi lebih akan memiliki perilaku OCB yang 

tinggi juga. (Khajehpour et al, 2016). 

Penelitian Prasetio et al, (2017), Prasetio et al, (2017), Shafazawana et al, 

(2016), dan Makhdoom et al, (2016) membuktikan bahwa terdapat korelasi positif 

antara hubungan kepuasan kerja terhadap OCB yang dimediasi oleh komitmen 

organisasi. Ketika seorang karyawan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tinggi 

maka karyawan tersebut juga memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi 

sehingga akan cenderung lebih memiliki perilaku OCB. 

2.3.3 Hubungan antara Keadilan Organisasi dan OCB yang dimediasi oleh 

Komitmen Organisasi 

Keadilan organisasi adalah keadaan dimana karyawan bisa merasakan 

adanya keseimbangan antara timbal balik memberi dan menerima dari karyawan 

terhadap perusahaan dan sebaliknya. Keadilan organisasi berhubungan dengan 

perspektif karyawan, apakah mereka telah diperlaku secara adil atau tidak oleh 

organisasi. Jika karyawan sudah merasa diperlakukan dengan adil oleh 

perusahaan, maka akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan karyawan 

akan memberikan kontribusi yang positif melalui tindakan OCB. (Khajehpour, 

2016) 

Dalam penelitian Mahmoudi et al, (2017) mengatakan keadilan dan 

implementasinya adalah kebutuhan dasar dan sifat manusia. Dalam studi tersebut 

menunjukkan bahwa keadilan organisasi merupakan prediktor dari sebagian besar 

variabel organisasi dan yang paling penting adalah kepuasan karyawan. Kepuasan 

karyawan terhadap pekerjaan mereka dianggap sebagai faktor penentu efektivitas 

dan produktivitas organisasi.  
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 Penelitian Sjahruddin et al, (2013), Mahmoudi et al, (2017), Musringudin 

dan Karnati, (2017), dan Makhdoom et al, (2016) membuktikan bahwa terdapat 

korealasi tinggi antara keadilan organisasi dan OCB dengan kepuasan kerja 

sebagai mediator. Karena ketika seorang karyawan sudah merasa di perlakukan 

adil oleh karyawan sehingga memiliki tingkat keadilan organisasi yang tinggi dan 

komitmen organisasi yang tinggi juga maka karyawan tersebut secara sukarela 

akan memiliki perilaku OCB. 

2.3.4 Hubungan Komitmen Organisasi dengan OCB 

Komitmen organisasi adalah kepercayaan seorang individu atau karyawan 

untuk bekerja dengan organisasinya dan bekerja dengan kemauan lebih untuk 

kelangsungan hidup organisasi. Komitmen karyawan sangat penting bagi 

keberadaan setiap organisasi yang ingin memaksimalkan keuntungan, 

menginginkan layanan kepada pelanggan dan stabilitas tenaga kerja yang lebih 

baik. Musringudin dan Karnati, (2017) 

Komitmen organisasi adalah ukuran kesediaan seorang karyawan untuk 

tetap tinggal dengan perusahaan di masa depan. Komitmen sering mencerminkan 

kepercayaan diri terhadap misi dan tujuan karyawan organisasi, kemauan untuk 

berbisnis dan menyelesaikan pekerjaan, dan keinginan untuk terus bekerja disana. 

(Fareed et al, 2016) 

Organizational Citizenship Behavior (OCB)adalah perilaku sukarela, 

perilaku melebihi tuntutas tugas, yang berkontribusi terhadap kesuksesan 

organisasi. OCB ditandai dengan spontanitas, dilakukan secara sukarela, 

berdampak konstruktif dan positif, dan tidak mengharapkan imbalan (Donavan et 

al, 2014) 
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2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan variabel-variabel dari penelitian 

terdahulu oleh Makhdoom et al, (2016), yaitu kepercayaan organisasi, kepuasan 

kerja, dan keadilan organisasi sebagai variabel independen, komitmen organisasi 

sebagai variabel mediasi dan OCB sebagai variabel dependen. 

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan uraian kerangka 

teoritis yang ada, maka penulis akan menguji “Analisis Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior Dengan Komitmen 

Organisasi Sebagai Variabel Mediasi” dengan model penelitian sebagai berikut: 

Gambar 2.23 

Model Hubungan Keadilan Organisasi, Kepercayaan Organisasi, dan Kepuasan 

Kerja terhadap OCB dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Mediasi. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Sumber: Makhdoom et al, (2016)  

Berdasarkan model-model yang telah dibahas dan hubungan antara variabel 

independen, dependen serta mediasi maka perumusan hipotesis untuk penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

H1:  Kepercayaan Organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior yang dimediasi oleh Komitmen 

Organisasi. 
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H2: Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior yang dimediasi oleh Komitmen Organisasi. 

H3: Keadilan Organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior yang dimediasi oleh Komitmen 

Organisasi. 

H4: Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan positif terhadap 

Organizational Citienship Behavior. 
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