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BAB II 

KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

 

2.1 Model Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model penelitian yang diambil 

dari Bukhari (2008). Dimana penelitian ini membahas tentang pengaruh dari 

Altruism, Conscientiousness, dan Civic Virtue dan hubungannya terhadap 

Organizational Citizenship Behavior. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

hubungan antara Altruism, Conscientiousness, dan Civic Virtue terhadap 

Organizational Citizenship Behavior di dalam sektor perbankan di Pakistan. 

Setelah melakukan penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

Organizational Citizenship, dengan adanya Altruism, Conscientiousness dan Civic 

Virtue, dapat meningkatkan prestasi kerja sebuah perusahaan secara signifikan. 

Selain itu, hasil penelitian Bukhari (2008) menunjukkan bahwa Altruism, 

Conscientiousness dan Civic Virtue berpengaruh signifikan positif terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Berikut model pada Gambar 2.1 

Gambar 2.1 

Key Antecedents of  OCB in the Banking Sector of Pakistan 

 

 

 

Sumber: Bukhari (2008) 
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 Penelitian oleh Vahidi et al (2014) menggunakan variabel dependen 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Tujuan penelitian ini adalah untuk  

menguji hubungan antara Organizational Citizenship Behavior dengan perilaku 

keamanan informasi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah Altruism, Respect, Conscientiousness, Civic Virtue, Sportsmanship, 

Organizational Obient, Organizational Loyalty, dan Organizational Participative.  

Gambar 2.2 

The influence of Organizational Citizenship Behavior on Information Security 

Behaviors 

 

Sumber: Vahidi et al (2014) 

Penelitian Elanain (2007) dilakukan dengan tujuan untuk menyelidiki 

adanya hubungan antara kepribadian dengan Organizational Citizenship 

Behavior. Variabel independen yang digunakan adalah Extraversion, 

Agreeableness, Conscientiousness, Emotional Stability, dan Openness. Variabel 

dependen yang digunakan adalah Organizational Citizenship Behavior (OCB).  
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Gambar 2.3 

Relations between Personality and Organizational Citizenship Behavior: Does 

Personality Affect Employee Citizenship? 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Elanain (2007) 

Penelitian Khurana et al (2014) menggunakan variabel dependen 

Organizational Citizenship Behavior. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dampak dari Altruism dan Conscientiousness dan hubungannya 

dengan Organizational Citizenship Behavior di Bank Axis. Variabel independen 

yang digunakan adalah Altruism dan Conscientiousness. 

Gambar 2.4 

 Key Antecedents of Organizational Citizenship Behavior: A study of Axis 

Bank 
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 Penelitian Islam et al. (2012) menggunakan variabel dependen 

Organizational Citizenship Behavior. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengeksplorasi faktor-faktor penentu Organizational Citizenship Behavior antara 

karyawan sektor perbankan Pakistan. Variabel independen yang digunakan adalah 

Altruism, Conscientiousness, dan Civic Virtue. 

Gambar 2.5 

Key Factors of Organizational Citizenship Behavior: Altruism in the Banking 

Sector of Pakistan 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Islam et al (2012) 

Penelitian Emmerik et al (2005) menggunakan variabel dependen 

Organizational Citizenship Behavior. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menganalisis dampak dari Altruism dan Burnout dan hubungannya dengan 

Organizational Citizenship Behavior pada tiga organisasi professional. Variabel 

independen yang digunakan adalah Altruism dan Burnout. 
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Gambar 2.6 

Associations among Altruism, Burnout Dimensions, and Organizational 

Citizenship Behavior 

 

 

 

Sumber: Emmerik et al (2005) 

 Bashir et al (2012) menggunakan variabel dependen Organizational 

Citizenship Behavior. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis  

tentang pengaruh antecedent Altruism, Conscientiousness, dan Civic Virtue  

terhadap Organizational Citizenship Behavior. Variabel independen yang 

digunakan adalah Altruism, Conscientiousness, dan Civic Virtue. 

Gambar 2.7 

Determinants of Organizational Citizenship Behavior: A case study of Higher 

Education Institutes in Pakistan 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bashir et al. (2012) 
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 Penelitian oleh Jawahar dan Rajagopalan (2015) menggunakan variabel 

dependen Organizational Citizenship Behavior. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hubungan antara Altruism, Conscientiousness dan Civic Virtue 

pada Lembaga Pendidikan Tinggi di Pakistan. Variabel independen yang 

digunakan adalah Altruism, Conscientiousness dan Civic Virtue. 

Gambar 2.8 

 The Implications of Emotional Regulation on Organizational Citizenship 

Behavior 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Jawahar dan Rajagopalan (2015) 

 Penelitian oleh Bukhari et al. (2008) menggunakan variabel 

Organizational Citizenship Behavior. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara Altruism, Conscientiousness, dan Civic Virtue pada 

sektor asuransi di Pakistan. Variabel independen yang digunakan adalah Altruism, 

Conscientiousness, dan Civic Virtue. 
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Gambar 2.9 

Determinants Of Organizational Citizenship Behavior In Pakistan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Bukhari et al. (2008)  

 

 Penelitian Polat (2009) menggunakan variabel dependen Organizational 

Citizenship Behavior. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara Altruism, Conscientiousness, Civic Virtue, Courtesy dan Sportsmanship. 

Variabel independen yang digunakan adalah Altruism, Conscientiousness, Civic 

Virtue, Courtesy dan Sportsmanship. 

Gambar 2.10 

Organizational citizenship behavior (OCB) display levels of the 

teachers at secondary schools according to the perceptions of the 

school administrators. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Polat (2009) 
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 Penelitian Mosalaei (2014) menggunakan variabel dependen 

Organizational Citizenship Behavior. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara Openness to Experience, Agreeableness, 

Conscientiousness, Neuroticism, dan Extraversion. Variabel independen yang 

digunakan adalah Openness to Experience, Agreeableness, Conscientiousness, 

Neuroticism, dan Extraversion. 

Gambar 2.11 

 The relationship between personality traits and organizational citizenship 

behavior on athletes 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sumber: Mosalaei (2014) 

 Penelitian Rashidi dan Tafreshi (2015) menggunakan variabel dependen 

Organizational Citizenship Behavior. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara Extraversion, Conscientiousness, Agreeableness dan 

Neuroticism. Variabel dependen yang digunakan adalah Extraversion, 

Conscientiousness, Agreeableness dan Neuroticism. 
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Gambar 2.12 

 Explanation of the Relationship between Personality Dimensions and 

Organizational Citizenship behavior among nurses of the hospitals of Torbat- E 

Heydarieh City 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Rashidi dan Tafreshi (2015) 

  

  Penelitian Kumar et al. (2009) menggunakan variabel dependen 

Organizational Citizenship Behavior. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui hubungan antara openness to experience, conscientiousness, 

extraversion, agreeableness dan neuroticism. Variabel independen yang 

digunakan adalah openness to experience, conscientiousness, extraversion, 

agreeableness dan neuroticism. 
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Gambar 2.13 

Linking the ‘Big Five’ Personality Domains to Organizational Citizenship 

Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Kumar et al (2009) 

 

 

2.2    Definisi Variabel Dependen 

Organizational Citizenship Behavior didefinisikan sebagai perilaku yang 

berdampak positif dalam sebuah organisasi ataupun anggota organisasi tersebut 

(Poncheri, 2006). Piccolo dan Colquitt (2006) mengemukakan bahwa 

Organizational Citizenship Behavior berarti karyawan mengorbankan 

kepentingan pribadinya untuk kepentingan organisasi dan berkontribusi pada 

nilai-nilai dan tujuan organisasi yang positif melalui keterlibatan, kerja sama, dan 

pengabdian. 
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Organizational Citizenship Behavior atau perilaku kewargaan organisasi 

adalah perilaku yang tidak menjadi bagian dari kerja, kewajiban formal seseorang 

pegawai, namun mendukung berfungsinya organisasi tersebut secara efektif 

(Robbins, 2006) 

Organizational Citizenship didefinisikan sebagai perilaku ekstra peran 

yang merupakan perilaku diskresioner individu yang melampaui tugas pekerjaan 

mereka. Lima dimensi yang paling banyak digunakan dari OCB adalah 

conscientiousness, altruism, sportsmanship, courtesy, dan civic virtue. Organ et 

al. (2006) mendefinisikan OCB sebagai perilaku yang tidak secara langsung atau 

secara eksplisit diakui oleh sistem reward dan dapat meningkatkan fungsi efektif 

organisasi. Contoh perilaku tidak secara langsung ini meliputi kerjasama dengan 

rekan-rekan, menjalankan tugas ekstra tanpa keluhan, ketepatan waktu, relawan 

dan membantu orang lain, menggunakan waktu secara efisien, konservasi sumber 

daya, berbagi ide dan mewakili acara organisasi. 

 

2.3 Hubungan antar Variabel 

2.3.1  Hubungan antara Altruism terhadap OCB 

Menurut Todd (2003), Altruism, biasanya ditafsirkan sebagai kesediaan 

karyawan untuk membantu rekan kerja, juga disebut dan dijelaskan sebagai 

karyawan yang tidak mementingkan diri sendiri  diatas kepentingan organisasi. 

Menurut Redman dan Snape (2005), Altruism berkaitan dengan melewati batas 

persyaratan pekerjaan untuk membantu orang lain yang berhubungan langsung. 
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Menurut Cropanzano dalam Ung Hee Lee (2013), Altruism merupakan 

perilaku karyawan dalam menolong rekan kerjanya yang mengalami kesulitan 

dalam situasi yang sedang dihadapi baik mengenai tugas dalam organisasi 

maupun masalah pribadi orang lain. Dimensi ini mengarah kepada memberi 

pertolongan yang bukan merupakan kewajiban yang ditanggungnya. 

Altruism dicatat sebagai salah satu anteseden yang signifikan dai 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Pare dan Tremblay (2007) 

menjelaskan perilaku seperti membantu seorang rekan yang telah absen dari kerja, 

membantu orang lain yang memiliki beban kerja berat, menjadi sadar bagaimana 

perilaku sendiri mempengaruhi pekerjaan orang lain, dan memberikan bantuan 

dan dukungan kepada karyawan baru merupakan indikasi yang jelas dari 

kepentingan karyawan untuk lingkungan kerjanya. Altruism dan kasih sayang 

mungkin timbul sebagai konsekuensi alami dari pengalaman interkoneksi dan 

kesatuan (Vieten et al, 2006). Altruism atau membantu rekan kerja membuat 

sistem kerja yang lebih efisien karena satu pekerja dapat memanfaatkan waktu 

luangnya untuk membantu yang lain pada tugas yang lebih mendesak (Neihoff 

dan Yen, 2004). Menurut Redman dan Snape (2005), Altruism membantu 

individu-individu tertentu dalam kaitannya dengan tugas-tugas organisasi.  

Altruism mendorong kerja tim dan kerjasama, yang memungkinkan karyawan 

untuk meningkatkan pengetahuan yang tersedia (Neihoff & Yen, 2004) 

2.3.2    Hubungan antara Conscientiousness terhadap OCB 

Conscientiousness merupakan periaku diskresioner yang melampaui 

persyaratan dasar dari pekerjaan dalam hal mematuhi aturan kerja, kehadiran dan 
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kinerja pekerjaan (Redman dan Snape, 2005). Dengan kata lain, conscientiousness 

berarti kepatuhan menyeluruh terhadap aturan dan prosedur organisasi, bahkan 

ketika tidak ada yang melihat. Conscientiousness, dengan penekanan pada 

tanggung jawab dan dedikasi, kemungkinan mendasari motif pertama untuk 

membantu antar pribadi, membantu mengambil inisiatif untuk terlibat dalam 

perilaku demi kebaikan organisasi, conscientiousness dapat dinyatakan dalam 

berbagai cara dalam organisasi, dan paling jelas, di dalam hal kinerja pekerjaan 

(King et al. 2005). Conscientiousness  mempengaruhi hasil pekerjaan penting 

(Roberts et al. 2005). Secara teoritis, Conscientiousness merupakan prediktor 

penting dari perilaku kerja karena memberikan organisasi dan arah yang di 

perlukan untuk menghasilkan perilaku yang telah ditargetkan (King et. al. 2005).  

2.3.3    Hubungan antara Civic Virtue terhadap OCB 

Civic Virtue merupakan perilaku yang menunjukkan perhatian dan 

tanggung jawab untuk image dan kesejahteraan organisasi (Redman dan Snape, 

2005). Borman et al (2011) mendefinisikan Civic Virtue sebagai perilaku yang 

bertanggung jawab melibatkan diri dalam kelangsungan perusahaan. Civic Virtue  

juga merupakan perilaku yang menunjukkan bahwa seorang karyawan 

bertanggung jawab berpartisipasi dan memberi perhatian terhadap kehidupan 

perusahaan (ditunjukkan dari kehadiran secara sukarela pada sebuah rapat (Todd, 

2003). Sedangkan Baker (2005) menjelaskan Civic Virtue sebagai bertanggung 

jawab dan terlibat dalam proses politik organisasi. 

Karyawan berpartisipasi aktif dalam memikirkan kehidupan organisasi 

atau perilaku yang menunjukkan tanggung jawab pada kehidupan organisasi 
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untuk meningkatkan kualitas karyawanaan yang ditekuni. Contoh perilakunya 

adalah ketika karyawan mau terlibat dalam permasalahan yang ada di organisasi 

dan tetap up to date dalam perkembangan organisasi (Becker & Kernan; Organ, 

dalam Fournier, 2008). Karyawan yang bertindak secara proaktif untuk mencegah 

situasi negatif yang dapat mempengaruhi organisasi, dengan adanya sikap ini dari 

masing-masing karyawan dari kesadarannya sendiri akan membantu 

mengembangan dan memajukan organisasi. Dengan adanya keadilan di tempatnya 

bekerja, karyawan akan dengan otomatis bekerja dengan maksimal dan hubungan 

dengan antar karyawan pun baik sehingga karyawan akan saling membantu dalam 

mencapai tujuan perusahaan. 

Menurut Jacqueline et al. (2004), Civic Virtue memiliki kemungkinan 

yang tinggi untuk melibatkan kontribusi yang tinggi dan bermanfaat terhadap 

Organizational Citizenship Behavior. Jika karyawan memiliki Civic Virtue yang 

tinggi, maka mereka akan mengerahkan usaha ekstra untuk meningkatkan 

produktivitas mereka, sehingga meningkatkan efisiensi, menurut Niehoff dan Yen 

(2004). 

2.3.4 Hubungan antara Sportsmanship terhadap OCB 

Menurut Cropanzano dalam Ung Hee Lee (2013), sportsmanship adalah 

perilaku dimana seseorang memberikan toleransi terhadap keadaan yang kurang 

ideal dalam organisasi tanpa mengajukan keberatan- keberatan. Seseorang yang 

mempunyai tingkatan yang tinggi dalam sportsmanship akan meningkatkan 

suasana yang positif diantara karyawan, dan karyawan akan lebih sopan dan 
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bekerja sama dengan yang lain sehingga akan menciptakan lingkungan kerja yang 

lebih menyenangkan. 

Sikap sportif terjadi ketika seorang karyawan bersedia untuk menghindari 

sikap mengeluh tentang hal-hal sepele dan menjadi contoh bagi orang lain (Organ 

et al. 2006). Ketika ada yang memberi contoh ketika bekerja dengan baik, 

karyawan lain akan cenderung merasa terdorong untuk bekerja keras lebih lagi 

untuk membuktikan kualitas kerjanya. 

Sportsmanship (sportivitas), yaitu tindakan yang menghindari terlalu 

banyak mengeluh atau membicarakan pihak lain di belakang. Perilaku ini 

memberikan lebih banyak kesempatan bagi individu untuk menghabiskan 

waktunya pada bidang-bidang yang lebih konstruktif demi kepentingan 

organisasi. Contoh dari perilaku yang termasuk di dalam sportsmanship di 

antaranya adalah tidak memberikan komentar negatif tentang perusahaan di depan 

orang lain (DiPaola dan Hoy; dalam Kidwell, 1997), tidak banyak mengeluh 

tentang kondisi organisasi/kondisi lingkungan kerja dan tidak mengeluh atas 

kondisi kerja yang kurang nyaman, tidak mengeluh atas hal-hal kecil yang tidak 

terlalu berpengaruh terhadap pekerjaan di dalam organisasi (DiPaola dan Hoy, 

2003), tidak terus-menerus membicarakan kesalahan kecil yang baru saja 

dilakukan oleh rekan kerja (Witt, 2003).  

Dengan demikian, jika seorang karyawan memiliki sikap sportivitas, ia 

akan cenderung menggunakan waktunya untuk melakukan pekerjaannya dengan 

maksimal, tidak menggunakan waktunya untuk bergossip atau membicarakan 
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pihak lain dibelakang. Dengan demikian, hubungan antar karyawan pun terjaga 

dan dijauhkan dari pertengkaran. 

 

 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Penulis menggabungkan dua penelitian terdahulu yaitu: Penelitian Bukhari 

(2008) dan mengenai pengaruh Altruism, Conscientiousness, dan Civic Virtue 

terhadap OCB, penelitian Vahidi et al. (2014) mengenai pengaruh Sportsmanship 

terhadap OCB. 

Gambar 2.14 

Analisis Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 
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H3: Terdapat pengaruh signifikan positif antara Civic Virtue dengan OCB 

H4: Terdapat pengaruh signifikan positif antara Sportsmanship dengan OCB 
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