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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 Kinerja. 

Semakin tinggi Kinerja yang dihasilkan oleh karyawan maka ada juga 

kemungkinan bahwa karyawan memiliki faktor pendukung lain, seperti Kepuasan 

Kerja, Komitmen Organisasi dan Keadilan Organisasi.  

 Khan et al. (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kinerja. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut 

adalah untuk menginvestigasi pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada sektor minyak dan gas publik maupun privat di Pakistan. Model 

penelitian Khan et al. (2010) ditunjukkan pada Gambar 2.1 berikut: 

Gambar 2.1 

Model Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

 

 

 

 

 

Sumber: Khan et al. (2010) 
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Chughtai dan Zafar (2006) melakukan penelitian mengenai anteseden 

dan konsekuensi dari komitmen organisasi antara dosen universitas di Pakistan. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

apakah karakteristik personal, kepuasan kerja dan keadilan organisasi secara 

signifikan berpengaruh terhadap komitmen organisasi serta untuk meneliti 

pengaruh komitmen organisasi terhadap dua hasil organisasi, yaitu kinerja dan 

perpindahan karyawan. Model penelitian Chughtai dan Zafar (2006) ditunjukkan 

pada Gambar 2.2 berikut: 

Gambar 2.2 

Model Pengaruh Karakteristik Pribadi, Kepuasan Kerja dan Keadilan Organisasi 

terhadap Kinerja dan Perpindahan Karyawan dengan Komitmen Organisasi 

sebagai mediasi 

 

Sumber: Chughtai dan Zafar (2006) 

 

Susanty dan Miradipta (2013) melakukan penelitian pengaruh komitmen 

organisasi, perilaku kerja, kepuasan kerja, kinerja. Tujuan dari penelitian tersebut 

adalah untuk menguji hubungan antara komitmen organisasi serta perilaku 

terhadap kerja yang dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja karyawan 

maupun tidak langsung dengan kepuasan kerja sebagai mediasi. Dimana kedua 

variabel ini dapat meningkatkan kepuasan kerja dan juga meningkatkan  kinerja 
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karyawan secara signifikan. Model penelitian Susanty dan Miradipta (2013) 

ditunjukkan pada Gambar 2.3 berikut: 

Gambar 2.3 
Model Pengaruh Komitmen Organisasi dan Perilaku Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai Mediasi 

 

 

 

 

 

Sumber: Susanty dan Miradipta (2013) 

 

 Hadisi et al. (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan 

organisasi dan kinerja. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk menguji hubungan 

antara keadilan organisasi yang dibagi menjadi 4 dimensi; keadilan interaksi, 

informasi, prosedural, dan distributif terhadap kinerja karyawan pada perusahaan 

Gas di Provinsi Ardabil, Iran. Penelitian Hadisi et al. (2013) ditunjukkan pada 

Gambar 2.4 berikut: 

Gambar 2.4 
Model Pengaruh Keadilan Organisasi dan Kinerja 

 

 

 

 

Sumber: Hadisi et al. (2013) 
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Warokka et al (2012) melakukan penelitian mengenai hubungan keadilan 

organisasi, performance appraisal satisfaction, dan kinerja. Penelitian ini 

bertujuan untuk memperluas literatur pengaruh antara keadilan organisasi yang 

dirasakan oleh karyawan terhadap kinerja secara langsung maupun secara tidak 

langsung dengan performance appraisal satisfaction sebagai mediasi. Model 

penelitian Warokka et al. (2012) ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut: 

Gambar 2.5 
Model Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Kinerja dengan Performance 

Appraisal Satisfaction sebagai Mediasi 

 

 

 

Sumber: Warokka et al. (2012) 

 

Syauta et al (2012) melakukan penelitian mengenai budaya organisasi, 

komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja. Penelitan ini bertujuan untuk 

menguji hubungan antara budaya organisasi dan komitmen terhadap kinerja 

karyawan secara langsung ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan 

kepuasan kerja sebagai mediasi. Model penelitian Syauta et al (2012) ditunjukkan 

pada Gambar 2.6 berikut: 
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Gambar 2.6 
Model Pengaruh Budaya dan Komitmen Organisasi pada Kinerja secara langsung 

dan tidak langsung dengan Kepuasan Kerja sebagai Mediasi 

 

 

 

 

 

Sumber: Syauta et al. (2012) 

Shokrkon dan Naami (2009) melakukan penelitian mengenai kepuasan 

kerja, Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan kinerja. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian tersebut adalah untuk menyelidiki pengaruh potensial 

antara kepuasan kerja terhadap terhadap Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) maupun Kinerja. Model penelitian  Shokrkon dan Naami (2009) 

ditunjukkan pada Gambar 2.7 berikut: 

Gambar 2.7 
Model Penelitian Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Organizational Citizenship 

Behavior dan Kinerja 

 

 

 

 

Sumber: Shokrkon dan Naami (2009) 
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organisasi pada karyawan bank di Kerman. Tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian tersebut adalah untuk menguji peran mediasi dari komitmen organisasi 

dalam hubungan antara kepuasan kerja dan kinerja. Model penelitian Hasanzadeh 

dan Davari (2014) ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut: 

Gambar 2.8 

Model Pengaruh Kepuasan Kerja dan Kinerja dengan Mediasi dari Komitmen 

Organisasi 

 

Sumber: Hasanzadeh dan Davari (2014) 

 

 

Suliman dan Kathairi (2012) melakukan penelitian mengenai keadilan 

organisasi, komitmen dan kinerja di Negara berkembang. Tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian tersebut adalah untuk menyelediki hubungan potensial 

antara keadilan organisasi, komitmen organisasi dan kinerja di sebuah Negara 

berkembang dan bagaimana persepsi keadilan organisasi memprediksi komitmen 

organisasi dan kinerja. Model penelitian Suliman dan Kathairi (2012) ditunjukkan 

pada Gambar 2.9 berikut: 
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Gambar 2.9 
Model Pengaruh Keadilan Organisasi dan Komitmen Organisasi terhadap 

Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Suliman dan Kathairi (2012) 

  

 Wang et al. (2010) melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan 

organisasi terhadap kinerja dengan mediasi dari komitmen organisasi dan leader-

member exchange (LMX). Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut 

adalah untuk mengembangkan dan menguji sebuah model yang menjelaskan 

pengaruh keadilan organisasi terhadap kinerja. Model tersebut menguji peran 

mediasi dari komitmen organisasi dan leader-member exchange (LMX) dalam 

menghubungkan keadilan organisasi dengan kinerja. Model penelitian Wang et al. 

(2010) ditunjukkan pada Gambar 2.10 berikut: 
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Gambar 2.10 

Model Pengaruh Keadilan Organisasi terhadap Kinerja dengan Mediasi dari 

Komitmen Organisasi dan Leader-Member Exchange (LMX) 

 

Sumber: Wang et al. (2010) 

 

Hettiararchchi dan Jayarathna (2014) melakukan penelitian mengenai 

efek perilaku kerja pada kinerja karyawan di sektor pendidikan Sri Lanka. Tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah untuk mengidentifikasi 

pengaruh perilaku kerja karyawan yang terdiri dari kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan keterlibatan kerja terhadap kinerja. Model penelitian Hettiararchchi 

dan Jayarathna (2014) ditunjukkan pada Gambar 2.11 berikut: 

Gambar 2.11 
Model Pengaruh Kepuasan Kerja, Komitmen Organisasi dan Keterlibatan Kerja 

terhadap Kinerja 

 

Sumber: Hettiararchchi dan Jayarathna (2014) 
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Memari et al. (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kinerja. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut 

adalah untuk menginvestigasi hubungan antara komitmen organisasi dan kinerja 

karyawan pada Bank Meli di Kurdistan, Iran. Model penelitian Memari et al. 

(2013) ditunjukkan pada Gambar 2.12 berikut: 

Gambar 2.12 
Model Pengaruh Komitmen Organisasi dan Kinerja 

 

 

 

 

 

Sumber: Memari et al. (2013) 

 

Rafiei et al. (2014) melakukan penenlitian mengenai pengaruh komitmen 

organisasi terhadap kinerja. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut 

adalah untuk menguji pengaruh dari tiga komponen komitmen organisasi terhadap 

kinerja. Model penelitian Rafiei et al. (2014) ditunjukkan pada Gambar 2.13 

berikut: 

Gambar 2.13 

Model Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

 

 

 

 

 

Sumber: Rafiei et al. (2014) 
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Sani (2013) melakukan penelitian mengenai pengaruh keadilan 

prosedural, komitmen organisasi, kepuasan kerja terhadap kinerja dengan OCB 

sebagai variabel mediasi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut 

adalah untuk menguji pengaruh dari tiga variabel tersebut terhadap kinerja dengan 

OCB sebagai variabel mediasi. Model penelitian Sani (2013) ditunjukkan pada 

Gambar 2.14 berikut: 

Gambar 2.14 

Model Pengaruh Keadilan Prosedural, Komitmen Organisasi, Kepuasan Kerja 

terhadap Kinerja dengan OCB sebagai variabel mediasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sani (2013) 

 

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 2.15 berikut: 
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Gambar 2.15 

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

dengan Komitmen Afektif sebagai variabel mediasi 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Zhang et al (2014) 

 

2.2 Definisi Variabel Dependen 

2.2.1 Definisi Organizational Citizenship Behavior 

 Untuk mencapai tingkat kinerja yang baik, setiap karyawan diharapkan 

untuk memiliki jiwa ataupun rasa memiliki perusahaan. OCB dikenal sebagai 

perilaku peran ekstra yang merupakan perilaku diluar dari aturan kerja, tugas dan 

tanggung jawab. (Ma et al., 2013, Tambe dan Shanker, 2012)  

 OCB juga dikenal sebagai ”good soldier syndrome” yang artinya perilaku 

yang diperlihatkan oleh karyawan yang berkomitmen didalam sebuah organisasi. 

Jenis perilaku tersebut termasuk ketepatan waktu, membantu orang lain, 

berinovasi, relawan.  

 Sebuah organisasi tidak dapat mencapai titik kemakmuran tanpa 

keterlibatan anggotanya sebagai warga negara yang baik. Karena pentingnya 

kewarganegaraan yang baik untuk organisasi, pemahaman sifat dan sumber OCB 

telah menjadi prioritas utama bagi sarjana organisasi. OCB terbagi menjadi 5 

(lima) dimensi: altruism, conscientiousness, sportsmanship,  courtesy, civic virtue. 
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 Altruism dalam kata sederhana artinya membantu ataupun menolong. 

Altruisme berarti membantu anggota lain dalam berorganisasi. Contohnya 

sukarela membantu karyawan baru, membantu rekan kerja lain yang kelebihan 

beban. Conscientiousness adalah perilaku diskresioner yang melampaui tingkat 

kebutuhan peran organisasi, seperti mematuhi aturan, tidak mengambil istirahat 

esktra. Sportsmanship dedifinisikan sebagai kesediaan untuk mentolerir 

ketidaknyamanan dan bekerja tanpa mengeluh. Sportivitas mengacu untuk 

menghindari keluhan akan ketidaknyamanan dan kesulitan yang dihadapi 

ditempat kerja menjadi hal yang positif dan toleran. Courtesy adalah gerakan 

untuk membantu orang lain dalam mencegah terjadinya masalah interpersonal, 

seperti memberikan jadwal kerja kepada seseorang yang membutuhkan, dan 

melakukan konsultasi dulu sebelum mengambil tindakan yang tepat. Civic Virtue 

adalah perilaku karyawan yang menunjukkan bahwa karyawan patuh dan aktif 

berpartisipasi dalam kehidupan perusahaan. Contohnya karyawan terbuka serta 

terus terang dalam membahas isu- isu didalam perusahaan, menghadiri rapat dan 

pertemuan tertentu serta aktif membaca memo baru untuk meningkatkan 

kesejahteraan organisasi. 

 

2.3  Hubungan antar Variabel 

2.3.1 Hubungan antara Komitmen Organisasi dan Kinerja 

Komitmen organisasi merupakan tingkat dimana seorang karyawan 

mengenal organisasinya dan memiliki keinginan untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam organisasi. Komitmen organisasi adalah sebuah pengukuran terhadap 
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keinginan untuk tetap bekerja di perusahaan pada masa mendatang. Komitmen 

organisasi mencerminkan kepercayaan karyawan terhadap misi dan tujuan 

organisasi, kemauan karyawan untuk berusaha dalam mencapai tujuan tersebut 

dan keinginan untuk melanjutkan kerjanya di perusahaan (Syauta et al., 2012). 

 Komitmen organisasi menyatakan bahwa tujuan individu sama atau 

identik dengan tujuan organisasi sehingga dapat menstimulasi produktifitas dan 

loyalitas karyawan. Karyawan akan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi karena karyawan memiliki nilai dan tujuan yang sama dengan 

organisasi. Komitmen organisasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap 

sikap dan perilaku karyawan. Karyawan yang berkomitmen akan mengerahkan 

waktu dan usaha yang lebih banyak dalam bekerja, setia terhadap organisasi 

dalam situasi apapun dan selalu melindungi asset dan reputasi organisasi. 

 Karyawan yang loyal dan berkomitmen cenderung lebih produktif 

sehingga perusahaan akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan 

yang karyawannya kurang berkomitmen dan loyal. Karyawan yang loyal memiliki 

tingkat ketidakhadiran dan keterlambatan yang lebih rendah serta lebih 

berpartisipasi dalam organisasinya (Memari et al., 2013).  

Menurut Rafiei et al (2014), karyawan yang berkomitmen akan 

mengerahkan usaha yang lebih keras dalam bekerja untuk mencapai kesuksesan 

organisasi sehingga akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan 

karyawan yang tidak berkomitmen. 

Dari penelitian Khan et al. (2010), Susanty dan Miradipta (2013), Syauta 

et al. (2012), Memari et al. (2013), Rafiei et al. (2014) dan Sani (2013), 
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menunjukkan bahwa komitmen didalam sebuah organisasi dapat berpengaruh 

siginifikan terhadap kinerja karyawan dan menunjukkan bahwa semakin tingginya 

komitmen organisasi karyawan, maka semakin baik juga kinerja karyawan 

tersebut. 

2.3.2 Hubungan antara Kepuasan Kerja dan Kinerja 

 Kepuasan kerja merupakan sebuah pernyataan emosional yang positif dan 

dihasilkan dari pengalaman kerja. Kepuasan kerja adalah konsekuensi dari 

kesadaran karyawan akan seberapa mampunya pekerjaan yang bersangkutan 

dalam memberikan hal-hal yang dinilai penting. Karyawan yang memiliki 

kepuasan kerja dan berkomitmen tidak akan menunjukkan kinerja yang buruk dan 

biasanya akan lebih produktif dan berpihak pada tujuan dan nilai organisasi 

(Hettiararchchi dan Jayarathna, 2014). 

 Kinerja adalah sebuah hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Kinerja 

berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan dapat diukur dengan hasil. Kinerja 

adalah kualitas dan kuantitas yang dihasilkan setelah menyelesaikan misi dari 

individu atau kelompok dan merupakan hasil kerja karyawan secara keseluruhan, 

termasuk efisiensi dan efektivitas. Kinerja juga dapat diartikan sebagai 

produktifitas yang menyatakan kuantitas, kualitas dan kontribusi dari sebuah 

pekerjaan. Ketika produktivitas tinggi, maka keseluruhan kinerja dalam organisasi 

akan tinggi. 

 Pada penelitian terdahulu oleh Chughtai dan Zafar (2006), Shokrkon dan 

Naami (2009), Hasanzadeh dan Davari (2014), Hettiararchchi dan Jayarathna 

(2014), dan Sani (2013) menunjukkan bahwa kepuasan kerja didalam kepribadian 
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karyawan mempengaruhi hasil kinerjanya.  Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan dan kinerja merupakan variabel yang saling berhubungan dan 

telah dibuktikan oleh peneliti – peneliti terdahulu bahwa kedua variabel tersebut 

berpengaruh signifikan positif. 

2.3.3 Hubungan antara Keadilan Organisasi dan Kinerja 

 Menurut Wang et al (2010), keadilan organisasi adalah keadaan dimana 

karyawan dapat merasakan keseimbangan antara apa yang karyawan 

kontribusikan terhadap perusahaan dan  apa yang perusahaan berikan kepada 

karyawan. Warokka et al (2012), keadilan organisasi berhubungan dengan 

perspektif karyawan, apakah mereka telah diperlakukan dengan adil atau tidak.  

Keadilan organisasi merupakan sebuah kunci kesuksesan dari setiap 

organisasi dan merupakan persyaratan dasar agar organisasi berfungsi secara 

efektif. Persepsi mengenai keadilan memegang peran penting dalam keputusan 

dan proses sumber daya manusia. 

Untuk mempertahankan kepuasan, komitmen dan loyalitas karyawan 

terhadap organisasi, organisasi harus bersikap adil dalam sistem yang 

berhubungan dengan keadilan distributif, keadilan prosedural maupun keadilan 

interaksional. 

Ketika karyawan merasa diperlakukan secara adil oleh organisasi dalam 

semua aspek, karyawan cenderung akan menunjukkan sikap dan perilaku yang 

positif. Sebaliknya karyawan yang diperlakukan secara tidak adil oleh 

organisasinya akan menjadi kesal, frustasi dan terkadang bingung sehingga 

menyebabkan perilaku yang tidak sesuai dalam organisasi. Akibatnya, karyawan 
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tidak lagi merasa puas dan setia terhadap organisasinya. Karyawan tidak akan 

bekerja di organisasi untuk jangka waktu yang lama dan akan meninggalkan 

organisasi sewaktu-waktu apabila menemukan peluang yang lebih baik. 

Jika karyawan diperlakukan adil, maka akan meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan dan tentunya juga akan meningkatkan kinerja karyawan. Keadilan 

organisasi merupakan hal yang sangat diperhatikan oleh pekerja sekarang, 

semakin adil karyawan diperlakukan maka karyawan akan memberikan kontribusi 

kerja yang tinggi. Dari hasil penelitian yang dilakukan Warokka, et al (2012), 

Chughtai dan Zafar (2006), Hadisi et al (2013), Suliman dan Kathairi (2012), Sani 

(2013) dan Wang et al (2010), menunjukkan bahwa keadilan didalam perusahaan 

dapat berpengaruh terhadap pola pikir dari karyawan dan dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. 

2.3.4 Hubungan antara Kinerja dan Oganizational Citizenship Behavior 

 Kinerja adalah sebuah hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Kinerja 

berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan dapat diukur dengan hasil. Kinerja 

adalah kualitas dan kuantitas yang dihasilkan setelah menyelesaikan misi dari 

individu atau kelompok dan merupakan hasil kerja karyawan secara keseluruhan, 

termasuk efisiensi dan efektivitas. Kinerja juga dapat diartikan sebagai 

produktifitas yang menyatakan kuantitas, kualitas dan kontribusi dari sebuah 

pekerjaan. Ketika produktivitas tinggi, maka keseluruhan kinerja dalam organisasi 

akan tinggi Zhang et al (2014). OCB dikenal sebagai ”good soldier syndrome” 

yang artinya perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan yang berkomitmen 
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didalam sebuah organisasi. Jenis perilaku tersebut termasuk ketepatan waktu, 

membantu orang lain, berinovasi, relawan. (Ma et al., 2013). 

 Sebuah organisasi tidak dapat mencapai titik kemakmuran tanpa 

keterlibatan anggotanya sebagai warga negara yang baik. Karena pentingnya 

kewarganegaraan yang baik untuk organisasi, pemahaman sifat dan sumber OCB 

telah menjadi prioritas utama bagi sarjana organisasi. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa integritas dan kinerja yang bagus menunjang terciptanya 

OCB. Dari penelitian Zhang et al (2014), membuktikan adanya hubungan 

signifikan antara kinerja dan OCB serta hubungan yang signifikan antara 

kepuasan kerja dan kinerja. 

2.3.5 Hubungan antara Komitmen Organisasi dan OCB dengan Kinerja 

sebagai Mediasi 

 Komitmen organisasi merupakan tingkat dimana seorang karyawan 

mengenal organisasinya dan memiliki keinginan untuk berpartisipasi secara aktif 

dalam organisasi. Komitmen organisasi adalah sebuah pengukuran terhadap 

keinginan untuk tetap bekerja di perusahaan pada masa mendatang. Komitmen 

organisasi mencerminkan kepercayaan karyawan terhadap misi dan tujuan 

organisasi, kemauan karyawan untuk berusaha dalam mencapai tujuan tersebut 

dan keinginan untuk melanjutkan kerjanya di perusahaan (Syauta et al., 2012). 

 Komitmen organisasi menyatakan bahwa tujuan individu sama atau 

identik dengan tujuan organisasi sehingga dapat menstimulasi produktifitas dan 

loyalitas karyawan. Karyawan akan bersedia bekerja untuk mencapai tujuan 
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organisasi karena karyawan memiliki nilai dan tujuan yang sama dengan 

organisasi (Susanty dan Miradipta, 2013). 

Komitmen organisasi juga memiliki pengaruh yang besar terhadap sikap 

dan perilaku karyawan. Karyawan yang berkomitmen akan mengerahkan waktu 

dan usaha yang lebih banyak dalam bekerja, setia terhadap organisasi dalam 

situasi apapun dan selalu melindungi asset dan reputasi organisasi. Karyawan 

yang loyal dan berkomitmen cenderung lebih produktif sehingga perusahaan akan 

lebih menguntungkan dibandingkan dengan perusahaan yang karyawannya kurang 

berkomitmen dan loyal. Karyawan yang loyal memiliki tingkat ketidakhadiran 

dan keterlambatan yang lebih rendah serta lebih berpartisipasi dalam 

organisasinya (Rafiei, 2014).  

Menurut Sani (2013), karyawan yang berkomitmen akan mengerahkan 

usaha yang lebih keras dalam bekerja untuk mencapai kesuksesan organisasi 

sehingga akan memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan karyawan 

yang tidak berkomitmen. 

 OCB merupakan perilaku yang diperlihatkan oleh karyawan yang 

berkomitmen didalam sebuah organisasi. Jenis perilaku tersebut termasuk 

ketepatan waktu, membantu orang lain, berinovasi, relawan. (Ma et al., 2013). 

Sebuah organisasi tidak dapat mencapai titik kemakmuran tanpa keterlibatan 

anggotanya sebagai warga negara yang baik. Karena pentingnya kewarganegaraan 

yang baik untuk organisasi, pemahaman sifat dan sumber OCB telah menjadi 

prioritas utama bagi sarjana organisasi. Dari penelitian Khan et al (2010), Susanty 

dan Miradipta (2013), Memari et al (2013), Rafiei et al (2014), Sani (2013) dan 
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Zhang et al (2014) membuktikan adanya hubungan signifikan dimana komitmen 

organisasi yang tinggi dapat menghasilkan kinerja yang bagus serta mendukung 

adanya sikap OCB didalam karyawan. 

2.3.6 Hubungan antara Kepuasan Kerja dan OCB dengan Kinerja sebagai 

Mediasi 

 Kepuasan kerja merupakan sebuah pernyataan emosional yang positif dan 

dihasilkan dari pengalaman kerja. Kepuasan kerja adalah konsekuensi dari 

kesadaran karyawan akan seberapa mampunya pekerjaan yang bersangkutan 

dalam memberikan hal-hal yang dinilai penting. Karyawan yang memiliki 

kepuasan kerja dan berkomitmen tidak akan menunjukkan kinerja yang buruk dan 

biasanya akan lebih produktif dan berpihak pada tujuan dan nilai organisasi 

(Hettiararchchi dan Jayarathna, 2014). 

 Kinerja adalah sebuah hasil dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Kinerja 

berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan dapat diukur dengan hasil. Kinerja 

adalah kualitas dan kuantitas yang dihasilkan setelah menyelesaikan misi dari 

individu atau kelompok dan merupakan hasil kerja karyawan secara keseluruhan, 

termasuk efisiensi dan efektivitas. Kinerja juga dapat diartikan sebagai 

produktifitas yang menyatakan kuantitas, kualitas dan kontribusi dari sebuah 

pekerjaan (Sani, 2013). 

 Dari penelitian Chughtai dan Zafar (2006), Shokrkon dan Naami (2009), 

Hasanzadeh dan Davari (2014), Hettiararchchi dan Jayarathna (2014), dan Sani 

(2013) dan Zhang et al (2014) membuktikan adanya hubungan signifikan antara 
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kepuasan kerja yang menghasilkan kinerja yang bagus serta mendukung adanya 

sikap OCB didalam karyawan tersebut. 

2.3.7 Hubungan antara Keadilan Organisasi dan OCB dengan Kinerja 

sebagai Mediasi 

 Menurut Wang et al (2010), keadilan organisasi adalah keadaan dimana 

karyawan dapat merasakan keseimbangan antara apa yang karyawan 

kontribusikan terhadap perusahaan dan  apa yang perusahaan berikan kepada 

karyawan. Keadilan organisasi berhubungan dengan perspektif karyawan, apakah 

mereka telah diperlakukan dengan adil atau tidak. Jika karyawan diperlakukan 

adil, maka akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan tentunya juga akan 

meningkatkan kinerja karyawan. Keadilan organisasi merupakan hal yang sangat 

diperhatikan oleh pekerja sekarang, semakin adil karyawan diperlakukan maka 

karyawan akan memberikan kontribusi kerja yang tinggi. Dari penelitian 

Warokka, et al (2012), Chughtai dan Zafar (2006), Hadisi et al (2013), Suliman 

dan Kathairi (2012), Sani (2013), Zhang et al (2014) dan Wang et al (2010) dapat 

disimpulkan bahwa adanya keadilan organisasi yang bagus didalam perusahaan, 

maka menunjang kinerja yang dihasilkan karyawan dan dapat menghasilkan 

perilaku OCB agar karyawan dapat menjadi loyal terhadap perusahaan serta 

memiliki kinerja yang bagus. 

 

2.4  Model Penelitian dan Perumusan Hipotesis 

 Perbedaan mendasar dengan penelitian terdahulu adalah penulis 

menggabungkan dan memodifikasi penelitian yang dilakukan Sani (2013) dengan 
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penelitian Zhang et al (2014) dimana sebelumnya Sani (2013) meneliti pengaruh 

keadilan prosedural, komitmen organisasi, kepuasan kerja terhadap kinerja dengan 

OCB sebagai variabel mediasi, sedangkan Zhang et al (2014) meneliti pengaruh 

antara sistem kinerja, kepuasan kerja, dan kinerja terhadap OCB dengan mediasi 

dari komitmen afektif. 

 Pada penelitian ini, penulis menggabungkan variabel-variabel dari kedua 

penelitian tersebut dengan menggunakan variabel-variabel independen dari 

penelitian terdahulu oleh Sani (2013), yaitu komitmen organisasi, kepuasan kerja 

dan keadilan prosedural. Keadilan prosedural diganti dengan keadilan organisasi 

berdasarkan rekomendasi dari Sani (2013) supaya mendapatkan hasil penelitian 

dan cakupan yang lebih umum. Variabel dependen dari penelitian terdahulu oleh 

Zhang et al (2014) yaitu OCB dan variabel Kinerja sebagai variabel mediasi yang 

sebelumnya pada penelitian Zhang et al (2014) merupakan variabel independen. 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dan uraian kerangka 

teoritis yang ada, maka penulis akan menguji analisis pengaruh Komitmen 

Organisasi, Kepuasan Kerja dan Keadilan Organisasi terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dengan Kinerja sebagai mediasi dengan model penelitian 

sebagai berikut: 
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Gambar 2.16 
Model Penelitian Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Organizational 

Citizenship Behavior dengan Kinerja sebagai Variabel Mediasi 

 

 H1 H5 H6      H7 

 H2 H4 

 H3  

  

 

Sumber: Sani (2013), Zhang et al (2014) 

 Berdasarkan model-model yang telah dibahas dan hubungan antara 

variabel independen, dependen serta mediasi maka perumusan hipotesis untuk 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

H1:  Terdapat pengaruh signifikan antara Komitmen Organisasi dan Kinerja. 

H2: Terdapat pengaruh signifikan antara Kepuasan Kerja dan Kinerja. 

H3: Terdapat pengaruh signifikan antara Keadilan Organisasi dan Kinerja. 

H4: Terdapat pengaruh signifikan antara Kinerja dan Organizational 

Citizenship Behavior. 

H5:  Terdapat pengaruh signifikan antara Komitmen Organisasi dan 

Organizational Citizenship Behavior dengan Kinerja sebagai mediasi. 

H6: Terdapat pengaruh signifikan antara Kepuasan Kerja dan Organizational 

Citizenship Behavior dengan Kinerja sebagai mediasi. 

H7: Terdapat pengaruh signifikan antara Keadilan Organisasi dan 

Organizational Citizenship Behavior dengan Kinerja sebagai mediasi. 
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