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KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

2.1 Model – model penelitian terdahulu 

Sahi et al., (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh authentic 

leadership dan work engagement terhadap perilaku organisasi kewargaan OCB 

(Organizational citizenship behavior) yang ada di perusahaan minyak di Arab. 

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa gaya kepemimpinan di Arab berbeda 

dengan gaya barat karena perbedaan budaya dan agama. Model penelitian akan 

ditunjukkan di gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Model Hubungan Authentic Leadership, Psychological 

Empowement, dan Organizational Commitment terhadap Organizational 

Citizenship Behavior, Sumber : Sahi et al., (2016) 

 

Khan et al., (2013) melakukan penelitian tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan dan OCB (Organizational citizenship behavior) di perusahaan 

skala medium. Studi ini dilakukan untuk menguji hubungan antara gaya 

kepemimpinan dan perilaku kewarganegaraan di perusahaan IT yang beroperasi di 

Pakistan. Studi ini telah mengeksplorasi hubungan antara gaya kepemimpinan 

yang berkontribusi secara proaktif untuk meningkatkan kewarganegaraan 
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organisasi di semua fase perilaku karyawan. Model penelitian akan ditunjukkan 

pada gambar dibawah. 

       Leadership Style 

  

 

 

 

Gambar 2.2  Model Pengaruh Leadership Style terhadap Organizational 

Citizenship Behavior, Sumber : Khan et al., (2013) 

 

 

Güçel dan Begeç (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh Servant 

leadership pada OCB (Organizational citizenship behavior). Tujuan dilakukannya 

studi ini adalah untuk menguji pengaruh kepemimpinan pelayan pada perilaku 

kewarganegaraan organisasi. Pada bagian aplikasi, kuesioner termasuk ukuran 

kepemimpinan pelayan dan perilaku kewarganegaraan organisasi didistribusikan 

kepada karyawan salah satu universitas swasta terkemuka di Turki dan data dinilai 

dengan metode analisis statistik. Akhirnya, ditemukan bahwa ada hubungan 

positif antara kepemimpinan pelayan dan perilaku warga organisasi. Berikut 

model penelitian pada gambar dibawah. 
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Gambar 2.3 Model Hubungan Servant Leadership terhadap Organizational 

Citizenship Behavior, Sumber: Güçel & Begeç (2012) 

 

 

Jayarathna (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh Transformational 

Leadership, Empowerment, terhadap OCB (Organizational citizenship behavior). 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan serta melanjutkan bisnis yang 

berkelanjutan dan membutuhkan karyawan yang menghasilkan perasaan positif 

dan memiliki motivasi terhadap organisasi, yang memungkinkan organisasi untuk 

mencapai keunggulan kompetitif. Di sini, komitmen sukarela karyawan 

diidentifikasi sebagai perilaku warga organisasi yang dimanifestasikan oleh 

karyawan. Data dikumpulkan dari 130 karyawan organisasi manufaktur sektor 

pakaian jadi di Sri Lanka. Mereka merespons tentang kepemimpinan atasan 

mereka, pemberdayaan mereka sendiri. Berikut model penelitian ditunjukkan pada 

gambar dibawah. 

 

 

 

Gambar 2.4 Model Hubungan Transformational Leadership dan Psychological 

Empowerment terhadap Organizational Citizenship Behavior , Sumber: 

Jayarathna (2016) 
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Yang dan Wei (2017) melakukan penelitian tentang dampak Ethical 

Leadership, dan Psychological Empowerment pada OCB (Organizational 

citizenship behavior). Tujuan dari makalah ini adalah untuk memperjelas 

hubungan antara kepemimpinan etis dan karyawan perilaku warga organisasi 

(OCB), khususnya mekanisme yang melaluinya kepemimpinan etis dampak OCB 

karyawan. Komitmen organisasi memediasi hubungan antara kepemimpinan etis 

dan karyawan OCB. Berikut model penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Model Dampak Ethical Leadership, Workplace Ostracism, dan 

Organizational Commitment terhadap Organizational Citizenship Behavior, 

Sumber : Yang & Wei (2017) 

 

Kadar (2012) melakukan penelitian melakukan penelitian tentang dampak 

Organizational Commitment dan Organizational Culture pada OCB 

(Organizational citizenship behavior). Komitmen organisasi adalah mediator dan 

penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perannya dalam mendorong 

pameran perilaku kewarganegaraan organisasi di kalangan akademisi di 

universitas swasta di Malaysia. Hipotesis yang relevan telah dikembangkan dan 
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pengujian lebih lanjut tentang hubungannya akan dilakukan untuk menyelidiki 

dampaknya pada perilaku kewarganegaraan organisasi untuk menyelidiki apakah 

variabel independen mampu mendorong pameran perilaku kewarganegaraan. 

Berikut model penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Model Pengaruh Organizational Culture, Leadership Style, 

Organization Justice dan Organizational Commitment terhadap Organizational 

Citizenship Behavior, Sumber: Kadar (2012) 

 

Saraswati dan Sulistiyo (2017) melakukan penelitian tentang dampak 

organization culture, leadership style, organization justice terhadap OCB 

(Organizational citizenship behavior) dan organizational commitment sebagai 

mediator di PT. Haier Indonesia yang terletak di Bandung. Tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk menentukan komitmen organisasi 

terhadap kepuasan kerja dan perilaku kewargaan organisasi, menentukan 

hubungan antara kepuasan kerja dan komitmen organisasi untuk menyelidiki 

pengaruh kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap perilaku 

kewarganegaraan organisasi secara parsial dan simultan. Hasil analisis dilakukan 
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Job Satisfaction 

oleh para peneliti yang mengaitkan kepuasan kerja dan komitmen organisasi. Dan 

hasilnya mereka mempengaruhi kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

perilaku organisasi kewarganegaraan. Berikut model penelitian ditunjukkan pada 

gambar dibawah. 

 

    

 

 

 

Gambar 2.7 Model Hubungan Job Satisfaction dan Organizational Commitment 

terhadap Organizational Citizenship Behavior, Sumber : Saraswaty & Sulistiyo 

(2017) 

 

Yahaya et al., (2012) melakukan penelitian tentang hubungan antara 

Occupational Stress, Organizational Commitment, dan Job Satisfaction terhadap 

Organizational Citizenship Behavior. Tujuan adalah untuk menciptakan kesan 

terhadap variabel lakukan untuk berkontribusi secara signifikan terhadap 

manajemen organisasi. Dari Penelitian deskriptif yang digunakan oleh peneliti, 

peneliti telah mengamati Organizational Citizenship Behavior (OCB) yang 

biasanya digunakan dalam Benama TV. Peneliti mengamati melalui komitmen 

karyawan TV Bernama terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB); 

Apakah mereka peduli terhadap perilaku, komitmen terhadap tugas, sikap 

karyawan, atau apakah mereka selalu tepat waktu ketika tiba atau meninggalkan 

kantor, dll. Untuk mempertahankan perilaku kewarganegaraan organisasi, 
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manajemen harus memelihara komitmen organisasi. Berikut model penelitian 

ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8  Model Pengaruh Occupational Stressor, Organizational 

Commitment dan Job Satisfaction terhadap Organizational Citizenship Behavior, 

Sumber : Yahaya et al., (2012) 

 

 

 

Majeed et al., (2017) dari Universitas Kuala Lumpur Melakukan penelitian 

tentang Transformational leadrership dan OCB (Organizational citizenship 

behavior). Hasil dari 220 tanggapan memperlihatkan bahwa adanya hubungan 

positif antara kepemimpinan transformasional dan perilaku kewarganegaraan 

organisasi yang mempengaruhi secara signifikan di mana kecerdasan emosional 

memainkan peran penting sebagai mediator. Hasil mendukung dan menambah 

efek positif gaya kepemimpinan transformasional yang saling berhubungan 

dengan perilaku peran ekstra di tempat kerja sehingga lebih bermakna. Berikut 

model penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 
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Gambar 2.9 Model Hubungan Transformational Leadership, Emotional 

Intelligence, terhadap Organizational Citizenship Behavior, Sumber: Majeed et 

al., (2017). 

 

 

Prasetyo et al., (2017) melakukan penelitian tentang job satisfaction dan 

organizational commitment terhadap OCB (Organizational citizenship behavior), 

Organisasi perlu mengembangkan sumber daya manusianya dengan cara yang 

dapat membangun perilaku kewargaan organisasional (OCB) tingkat tinggi. 

Kepuasan kerja dan komitmen organisasi dapat menjadi factor penting yang 

mempengaruhi OCB (Organizational citizenship behavior). Tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi peran mediasi dari 

komitmen organisasi dalam hubungan antara kepuasan kerja dan OCB 

(Organizational citizenship behavior). Sampel diambil dari survei dengan 

menggunakan 39 item kuesioner yang didistribusikan kepada 320 karyawan bank 

pemerintah di Bandung, Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

pengaruh secara langsung dan ada yang tidak langsung dalam hubungan antara 

kepuasan kerja terhadap OCB (Organizational citizenship behavior). Berikut 

model penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 
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Gambar 2.10 Model Pengaruh Job Satisfaction dan Organizational Commitment 

terhadap Organizational Citizenship Behavior, Sumber : Prasetyo et al., (2017) 

 

 

 

Chib (2016) melakukan penelitian tentang Organizational Commitment dan 

Workplace Empowerment terhadap OCB (Organizational citizenship behavior). 

Perilaku kewarganegaraan organisasi (OCB) dapat didefinisikan sebagai sesuatu 

yang positif dan konstruktif yang dilakukan oleh para karyawan secara sukarela, 

yang mendukung rekan kerja dan menguntungkan perusahaan. Karyawan ini 

selalu siap untuk bekerja lebih keras atau melampaui upaya minimum yang 

diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang hanya memuaskan. Sumber daya 

manusia memainkan peran kunci dalam mencapai tujuan organisasi dengan 

efektivitas tertinggi. Pemberdayaan karyawan adalah strategi dan filosofi dan 

membantu karyawan memiliki pekerjaan mereka dan bertanggung jawab atas hasil 

mereka. Komitmen organisasi adalah keterlibatan dan keterikatan psikologis 

individu dengan organisasi dan sangat penting untuk keberhasilan organisasi. Ini 

memprediksi variabel kerja seperti turnover, perilaku warga organisasi dan kinerja 

pekerjaan. Berikut model penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 
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Gambar 2.11 Model Hubungan Organizational Commitment dan Workplace 

Empowerment terhadap Organizational Citizenship Behavior, Sumber: Chib 

(2016) 

 

 

Ahmed (2014) melakukan penelitian tentang menggabungkan Teacher 

Empowerment dengan Organizational Commitment terhadap OCB 

(Organizational citizenship behavior). Studi ini bertujuan untuk menguraikan 

lebih lanjut hubungan antara pemberdayaan guru dan pameran perilaku 

kewarganegaraan organisasi mereka, komitmen profesional, dan komitmen 

mereka terhadap organisasi. Sebuah kuesioner yang didistribusikan di antara 

sampel 230 guru sekolah menengah dan menengah di Pakistan digunakan untuk 

mengumpulkan data. Analisis korelasi dan korelasi Pearson telah menunjukkan 

korelasi yang kuat antara persepsi guru tentang pemberdayaan mereka dan 

komitmen mereka terhadap organisasi mereka, pengajaran, dan tampilan perilaku 

kewarganegaraan organisasi mereka. Berikut model penelitian ditunjukkan pada 

gambar dibawah. 
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Gambar 2.12 Model Hubungan Teacher Empowerment terhadap Organizational 

Citizenship Behavior, Sumber: Ahmed (2014) 

 

 

 

Gholami et al., (2013) melakukan penelitian tentang dampak empowerment 

dan organizational commitment terhadap OCB (Organizational citizenship 

behavior) di sektor di Iran. Sumber daya manusia adalah satu-satunya intelektual 

yang memiliki peran dasar dalam faktor-faktor lain sebagai koordinator elemen 

organisasi. Dengan demikian, sumber daya manusia memainkan peran yang 

sangat diperlukan dalam segala jenis pengembangan, pertumbuhan dan evolusi 

serta dalam segala jenis stasis, pengurangan dan kegagalan organisasi. Sampel 

dari 224 karyawan di sektor publik menyediakan data. Hasil investigasi ini 

menggambarkan bahwa adanya hubungan yang signifikan positif antara 

pemberdayaan dengan komitmen organisasi dan perilaku warga organisasi (OCB) 

dan juga antara komitmen organisasi pekerja dan sikap OCB (Organizational 

citizenship behavior) mereka. Berikut model penelitian ditunjukkan pada gambar 

dibawah ini. 
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Gambar 2.13 Model Hubungan Empowerment dan Organizational commitment 

terhadap Organizational Citizenship Behavior, Sumber: Gholami et al., (2013) 

 

 

 

Cheasakul dan Varma (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh 

passion for teaching dan teacher empowerment pada perilaku kewargaan 

organisasional (Organizational citizenship behavior) dimediasi oleh 

organizational commitment. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh 

langsung dan tidak langsung dari semangat dan pemberdayaan pada perilaku 

kewarganegaraan orga-nasional guru di universitas swasta di Thailand dimediasi 

oleh komitmen organisasi. Sampel terdiri dari 124 guru yang mengajar di 

universitas. Hasil menyatakan bahwa adanya hubungan positif antara semangat 

untuk mengajar, pemberdayaan guru, dan komitmen organisasi pada perilaku 

kewarganegaraan organisasional guru. Berikut model penelitian ditunjukkan pada 

gambar dibawah. 
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Gambar 2.14 Model pengaruh Passion for Teaching, Teacher empowerment, dan 

Organizational Commitment terhadap Organizational Citizenship Behavior, 

Sumber : Cheasakul dan Varma (2015) 

 

 

 

Noori dan Azma (2013) melakukan penelitian tentang hubungan antara 

Perceived Empowerment dan OCB (Organizational citizenship behavior). Tujuan 

dilakukannya dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara 

pemberdayaan yang dirasakan oleh karyawan dan perilaku warga organisasi yang 

terungkap. Kelompok sampel 123 responden dipilih secara acak dengan metode 

stratified sampling proporsional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada 

hubungan signifikan yang positif antara komponen pemberdayaan yang dirasakan 

oleh karyawan dan perilaku warga organisasi (Organizational citizenship 

behavior). Berikut model penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 
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Gambar 2.15 Model Hubungan Perceived empowerment terhadap Organizational 

Citizenship Behavior, Sumber: Noori & Azma (2013) 

 

 

 

Malik et al., (2016) melakukan penelitian tentang dampak Leadership Style 

terhadap OCB (Organizational citizenship behavior). Penelitian ini bertujuan 

untuk menguji hubungannya antara gaya kepemimpinan dan perilaku warga 

organisasi di perusahaan telekomunikasi yang beroperasi di Pakistan. Analisis 

regresi berganda hierarkis dan ANOVA telah diterapkan pada data yang 

dikumpulkan dari 72 pemimpin dan 144 bawahan untuk menguji hipotesis 

penelitian. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang 

kuat antara gaya kepemimpinan dan perilaku warga organisasi. Studi ini 

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan berkontribusi secara signifikan untuk 
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Laissez faire 

Leadership Style 

meningkatkan perilaku kewarganegaraan organisasi. Berikut model penelitian 

ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Model Pengaruh Leadership Style dan Control variable terhadap 

Organizational Citizenship Behavior, Sumber: Malik et al., (2016) 

 

 

Priyadharshany dan Sujatha (2013) melakukan penelitian tentang hubungan 

Empowerment dan OCB (Organizational citizenship behavior). Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengembangkan dan memperluas model dampak hubungan 

pada perilaku kewarganegaraan struktural dan organisasi dan dimediasi oleh 

pemberdayaan psikologis. Studi ini dilakukan di perguruan tinggi untuk 

menyelidiki perilaku pemberdayaan dan kewarganegaraan fakultas. Hasil studi ini 

menemukan hubungan variabel empowerment dan OCB berpengaruh secara 
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positif. Studi ini mengungkapkan bahwa ketika karyawan diberdayakan, 

perilakunya ditingkatkan sesuai dengan kewarganegaraan organisasi. Berikut 

model penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.17 Model Hubungan Strucural Empowerment dan Psychological 

Empowerment terhadap Organizational Citizenship Behavior, Sumber: 

Priyadharshany dan Sujatha (2013) 

 

 

 

Purnomo (2018) melakukan penelitian tentang pengaruh Servant Leadership 

dan job satisfaction terhadap OCB (organizational citizenship behavior). Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi factor-factor yang mendorong 

pendidik Organizational Citizenship Behavior (OCB). Sasaran penelitian ini 

diharapkan para pendidik dapat berkolaborasi dan bekerja sama menjalankan 

pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang pada akhirnya 

mampu meningkatkan kinerja perguruan tinggi. Dan hasil yang didapatkan dari 

penelitian ini adalah sebuah pernyataan bahwa servant leadership dan job 

satisfaction secara positif berpengaruh signifikan pada organizational citizenship 

behavior. Berikut model penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

Structural 

Empowerment 

Psychological 

Empowerment 

Organizational 

Citizenship Behavior 

Teo Nobel Valentino, Analisis Pengaruh Leadership Style, Empowerment dan Organizational Commitment 
Terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Karyawan Hotel Bintang Dua dan Tiga di Kota Batam. 
UIB Repository ©2019



26 

 

Universitas Internasional Batam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.18 Model Hubungan Servant Leadership dan Job Satisfaction terhadap 

Organizational Citizenship Behavior, Sumber: Purnomo (2018) 

 

 

 

Ting dan Man (2012) melakukan penelitian tentang dampak ethical 

leadership dan collectivism terhadap OCB (Organizational citizenship behavior), 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai hubungan antara kepemimpinan 

etis dan perilaku kewarganegaraan organisasi, dan untuk menilai efek moderasi 

kolektivisme pada keduanya. Dengan menggunakan sampel 256 karyawan dari 

restoran Cina berantai yang berbasis di Hong Kong dalam penelitian ini, hasilnya 

menunjukkan bahwa adanya (i) hubungan positif antara kepemimpinan etis dan 

perilaku membantu karyawan, dan antara kepemimpinan etis dan upaya 

karyawan; (ii) hubungan negatif antara kepemimpinan etis dan keinginan 
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karyawan untuk pergi, serta antara kepemimpinan etis dan konflik. Berikut model 

penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.19 Model Ethical Leadership dan Collectivism terhadap Organizational 

Citizenship Behavior, Sumber: Ting & Man (2012) 

 

 

Kosar (2017) melakukan penelitian tentang dampak Psychological 

Empowerment dan OCB (Organizational citizenship behavior), Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menentukan hubungan antara pemberdayaan 

psikologis dan dua hasil perilaku seorang karyawan (perilaku kewarganegaraan 

organisasi dan perilaku berbagi pengetahuan) dengan memeriksa peran mediasi 

dari keterlibatan karyawan dan peran moderasi pertukaran pemimpin-anggota. 

Sebuah survei diselesaikan oleh 146 karyawan yang bekerja di berbagai pekerjaan 

dan organisasi perusahaan. Hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan psikologis 

secara positif mempengaruhi perilaku kewarganegaraan organisasi dan perilaku 

berbagi pengetahuan. Berikut model penelitian ditunjukkan pada gambar dibawah. 
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Gambar 2.20 Model Pengaruh Psychological Empowerment, Leader Member 

Exchange, dan Employee Engagement, terhadap Organizational Citizenship 

Behavior, Sumber: Kosar (2017) 

 

 

 

Eun-Mi dan Joung (2016) berasal dari korea melakukan sebuah penelitian 

yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap Organizational Commitment, Job Satisfaction, dan perilaku kewargaan 

organisasional (OCB) sebagai efektivitas organisasi authentic leadership. Studi ini 

melakukan analisis empiris dengan para pekerja di industri Korea. Sebagai hasil 

analisis, ditemukan bahwa authentic leadership memiliki dampak positif pada 

organizational commitment dan perilaku kewargaan organisasional (OCB) 

(Organizational citizenship behavior), organizational commitment dan Job 
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satisfaction berdampak positif juga terhadap OCB (Organizational citizenship 

behavior). Berikut model penelitian akan ditunjukkan pada gambar dibawah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.21 Model Pengaruh Authentic Leadership, Job Satisfaction, 

Organizational Commitment, dan Trust terhadap Organizational Citizenship 

Behavior, Sumber: Eunmi & Joung (2016) 

 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

Menurut Sahi et al., (2016) Organizational Citizenship Behavior di 

definisikan dalam artian sebagai perilaku individu yang ekstra yang tidak secara 

langsung dapat dibekali dalam sebuah sistem kerja yang formal dan yang secara 

agregat mampu meningkatkan efektivitas fungsi organisasi. Terdapat lima 

dimensi dalam OCB (Organizational Citizenship Behavior): altruism, 

conscientiousness, sportsmanship, civic virtue, dan cortesy. Apabila ada seorang 

Teo Nobel Valentino, Analisis Pengaruh Leadership Style, Empowerment dan Organizational Commitment 
Terhadap Organizational Citizenship Behavior pada Karyawan Hotel Bintang Dua dan Tiga di Kota Batam. 
UIB Repository ©2019



30 

 

Universitas Internasional Batam 

 

karyawan yang mau membantu atasannya atau rekan kerjanya saat bekerja namun 

tidak pada jam kerjanya dan diluar kontrak kerjanya maka karyawan tersebut 

memiliki OCB yang baik, terutama apabila memiliki 5 dimensi diatas. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa OCB (Organizational Citizenship Behavior) memiliki 

pengaruh terhadap efektivitas suatu organisasi. 

Menurut Jayarathna (2016) OCB (Organizational Citizenship Behavior) 

dapat dikembangkan melalui ciri kepribadian positif, sikap dan motivasi. OCB 

juga dapat membuat karyawan menjadi kooperatif, perduli serta teliti dalam 

bekerja. Penelitian terdahulu dari Chaesakul dan Varma (2015) telah menguji 

berbagai sikap kerja, kepribadian, dan kewarganegaraan yang memperhitungkan 

Organizational citizenship behavior. Selain itu, Malik et al., (2016) melaporkan 

adanya hubungan positif OCB dan hasil penelitian ini juga menemukan bahwa 

pengetahuan dan kepribadian pelanggan memprediksikan partisipasi di OCB 

(Organizational citizenship behavior). Studi lain dari Priyadharshany dan Sujatha 

(2013) juga meneliti hubungan kualitas dan konteks hubungan sebagai anteseden 

perilaku kewarganegaraan interpersonal orang dan tugas-fokus.  

OCB (Organizational citizenship behaviour) dapat dikembangkan 

melalui ciri kepribadian positif, sikap, dan motivasi (Luthans et al., 2011). OCB 

mencerminkan ciri disposisi seorang karyawan untuk menjadi kooperatif, 

membantu, peduli, dan teliti. Ahmed (2014) mengemukakan bahwa OCB 

(Organizational citizenship behavior) memegang peranan penting dalam 

pengembangan modal sosial dalam organisasi. Kyoo dan Sung (2017) menyatakan 

bahwa OCB melibatkan loyalitas, ketaatan, dan partisipasi, yang semuanya 
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berkontribusi pada penciptaan aspek struktural, relasional, dan kognitif dari modal 

sosial.  

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Hubungan Leadership Style terhadap Organizational Citizenship 

Behavior 

Hubungan antara gaya kepemimpinan dan perilaku kewargaan 

organisasional (OCB) adalah topik penting untuk memahami pengaruh 

kepemimpinan etis dalam suatu organisasi. Selama dekade terakhir, para peneliti 

telah menjelaskan hubungan antara kepemimpinan etis dan OCB melalui dua 

perspektif: teori pembelajaran sosial dan teori pertukaran social. Pemimpin etis 

dianggap sebagai panutan dalam merawat dan menghormati kesejahteraan orang 

lain; bawahan meniru perilaku pemimpin mereka dengan menjadi peduli terhadap 

rekan kerja dan organisasi mereka (Frisch & Huppenbauer, 2014). Pemimpin etis 

memperlakukan semua bawahan dengan rasa hormat dan perhatian yang dapat 

mengembangkan hubungan pertukaran afektif berkualitas tinggi antara mereka 

dan bawahan mereka, yang pada gilirannya memunculkan Organizational 

citizenship behavior (Newman et al., 2011). 

Gucel & Begec (2012) menemukan bahwa karyawan menunjukkan lebih 

banyak perilaku prososial, seperti OCB (Organizational citizenship behaviour), 

dengan meniru pemimpin etis mereka. Selain itu, pemimpin etis dapat membina 

hubungan pertukaran sosial yang tinggi dengan bawahan. Hubungan pertukaran 

sosial berkualitas tinggi antara pemimpin etis dan bawahan dapat meningkatkan 

bawahan, kewajiban pribadi, sikap kerja yang positif, dan sikap OCB 

(Organizational citizenship behavior). Gaya kepemimpinan dapat 
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mengembangkan hubungan pertukaran berkualitas tinggi dengan pengikut mereka 

(Gucel & Begec 2012), yang pada gilirannya meningkatkan loyalitas pengikut dan 

komitmen terhadap organisasi. 

Khan et al., (2013) dalam penelitian terdahulu mengemukakan bahwa 

hubungan antara gaya kepemimpinan dan OCB karyawan memainkan peran 

penting dalam hal motivasi karyawan untuk melakukan OCB, OCB yang baik 

dapat meningkatkan komitmen OCB. Gaya kepemimpinan telah diusulkan 

sebagai salah satu faktor yang paling berpengaruh positif dalam kontribusi bagi 

sikap karyawan di dalam organisasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa 

Leadership Style berkorelasi positif terhadap OCB (Organizational citizenship 

behaviour). 

 

2.3.2 Hubungan Empowerment terhadap Organizational Citizenship 

Behavior 

Chib (2016) mendefinisikan empowerment sebagai perspektif individu 

karyawan yang ditandai dengan karyawan merasa dikontrol, karyawan menyadari 

kompetensi yang dimilikinya, dan internalisasi tujuan dan sasaran organisasi. 

Empowerment berpengaruh kuat dalam mendorong kesuksesan. Chib (2016) juga 

menyatakan bahwa empowerment berfokus pada efek positif dari pemberdayaan. 

Atas dasar struktur mereka dari berbagai teori motivasi kognitif, mereka 

mengidentifikasi makna, penentuan nasib sendiri, kompetensi, dan dampak 

sebagai serangkaian penilaian tugas karyawan yang terkait dengan motivasi tugas 

intrinsik. 
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Kosar (2017) meneliti dampak empowerment pada OCB (Organizational 

citizenship behaviour), dan menemukan hasil bahwa empowerment yang didorong 

oleh kepercayaan dapat menghasilkan perilaku ekstra, individu yang diberdayakan 

secara psikologis lebih inovatif dan kreatif tentang tugas mereka, sehingga kosar 

menyimpulkan bahwa empowerment memiliki hubungan yang signifikan positif. 

Gholami et al., (2013) pada penelitian terdahulu memperkuat bukti bahwa 

Empowerment dan Organizational Citizenship Behavior memiliki korelasi yang 

signifikan positif terhadap konsep empowerment yang dapat menghasilkan tingkat 

kepuasan kerja yang lebih tinggi.  

  

2.3.3 Hubungan Organizational Commitment terhadap Organizational 

Citizenship Behavior 

Menurut Saraswaty dan Sulistiyo (2017) definisi komitmen organisasi 

adalah tingkatan dimana karyawan terlibat dalam organisasi di perusahannya dan 

memiliki keinginan kuat untuk menjadi anggota tetap, yang mana didalamnya 

mengandung sikap kesetiaan dan kesediaan karyawan untuk bekerja secara 

maksimal bagi organisasi tempat karyawan tersebut bekerja. Komitmen organisasi 

menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan tujuan yang 

ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi yang kuat menyebabkan individu 

berjuang keras dan melakukan peran ekstra dengan tujuan serta kepentingan yang 

sudah direncanakan (Allen & Meyer 2011). 

Yahaya et al., (2012) mengungkapkan bahwa semakin tinggi komitmen 

organisasi maka akan mendorong OCB karyawan. Argumen ini didukung oleh 

penelitian sebelumnya dari Cheasakul & Varma (2015) yang melakukan survei di 
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Thailand menggunakan peserta organisasi publik di Cina Utara. Studi dengan latar 

belakang budaya Asia dan Afrika, Jepang, Pakistan, Ghana, Indonesia, dan di 

India. Di antara para peneliti mereka memiliki argumen yang sama tentang 

hubungan positif dan signifikansi antara variabel-variabel ini. Meskipun 

penelitian ini menggunakan sudut pandang yang berbeda namun hasilnya 

menunjukkan pola yang sama. 

Prasetyo et al., (2017) dari penelitian terdahulu mengemukakan bahwa di 

Spanyol, Kanada, dan Amerika juga mendapatkan hasil yang sama yaitu terdapat 

hubungan positif dan signifikan antara komitmen organisasi dan OCB. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya mengenai hubungan antara variabel, kami 

menentukan hipotesis kedua untuk penelitian ini bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan antara komitmen organisasi pada OCB (Organizational citizenship 

behavior). 

 

2.4 Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

Setelah membahas penelitian terdahulu diatas maka model penelitian yang 

akan penulis teliti ialah model penelitian terdahulu yang diadopsi dari Kyoo & 

Sung (2017), dimana penulis memperbarui objek penelitian yang lama maka 

penulis memiliki ide untuk melakukan penelitian untuk karyawan di bidang 

perhotelan di Batam. Berikut model penelitian yang penulis gunakan ditunjukkan 

pada gambar dibawah. 
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Gambar 2.22 Model Analisis Pengaruh Leadership Style, Empowerment dan 

Organizational Commitment terhadap Organizational Citizenship Behavior pada 

Karyawan Hotel Bintang Dua dan Tiga di Kota Batam, Sumber: Kyoo & Sung 

(2017) 

Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: 

H1: Leadership Style berpengaruh signifikan positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior karyawan. 

 

H2: Empowerment berpengaruh signifikan positif terhadap Organizational 

Citizenship Behavior karyawan. 

 

H3: Organizational Commitment berpengaruh signifikan positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior karyawan. 
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