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PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh budaya organisasi, motivasi, dan
komitmen organisasi terhadap organizational citizenship behavior dengan
kepuasan kerja sebagai variabel. Penelitian dilaksanakan di Daerah Istimewa
Yogyakarta pada semester II tahun ajaran 2020. Sampel penelitian adalah
karyawan yang bekerj di Yogyakarta bukan owner perusahaan dengan lama kerja
minimal 1 tahun dengan jumlah sampel 125 responden. Teknik pengumpulan data
menggunakan kuesioner melalui google form. Metode analisis yang digunakan
adalah regresi berganda dan uji sobel untuk pengujian mediasi. Alat uji yang
digunakan adalah analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji F, uji t, dan
uji sobel. Program yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 15.0.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan
budaya organisasi, motivasi, dan komitmen organisasi terhadap kepuasan kerja
karyawan yang bekerja di Yogyakarta. Terdapat pengaruh positif dan signifikan
budaya organisasi, motivasi, dan komitmen organisasi terhadap OCB karyawan
yang bekerja di Yogyakarta dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi.
Sedangkan kepuasan kerja tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
OCB karyawan yang bekerja di Yogyakarta.
Kata Kunci: Budaya Organisasi, Motivasi, Komitmen Organisasi, Kepuasan
Kerja, Organizatinal Citizenship Behavior
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ABSTRACT
This study aims to analyze the influence of organization culture, motivation, and
organizational commitment on organizational citizenship behavior with job
satisfaction as the mediating variable. The research was conducted in the Special
Region of Yogyakarta in the second semester of the 2020 academic year. The
research sample was employees who worked in Yogykarta, who were not company
owners with the minimum 1 year with the sample of 125 respondents. Data
collection techniques using a questionnaire via google form. The analysis method
used multiple regression and sobel test for mediation testing. The test tool are
used multiple regression analysis, coefficient of determination, F test, t test, and
sobel test. the programs used in this study is SPSS version 15.0. The result showed
that there was a positive and significant influence on organizational culture,
motivation, organizational commitment on job satisfaction of employees who work
in Yogyakarta. There was a positive and significant influence of organizational
culture, motivation, and organizational commitmen to OCB of employees who
work in Yogyakarta with job satisfaction as a mediating variable. While, job
satisfaction does not positive and significant effect on OCB of employees who
work in Yogyakarta.
Keywords: organizational culture, motivation, organizational commitment, job
satisfaction, organizational citizenship behavior
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PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sumber daya manusia mempunyai peran utama pada organisasi sosial, lembagalembaga sebagai pemutar produksi. SDM yang unggul, terampil, serta memiliki
kualitas, maka organisasi akan mudah mencapai visi dan misinya. Manusia adalah
sumber

daya

terpenting

dalam

organisasi,

sebab

pengetahuan,

bakat,

keterampilan, serta pengalaman guna tercapainya tujuan organisasi terdapat dalam
diri manusia (Sabardi, 2015). Pemenuhan kebutuhan pekerja dapat dipenuhi
dengan berbagai aspek yang disediakan oleh organisasi yakni organizational
culture.
Budaya organisasi diartikan sebagai asumsi yang mendasar bersama, nilainilai, serta kepercayaan yang mencirikan pengaturan dan menjadi petunjuk kepada
pendatang baru berupa aturan yang lebih baik untuk menimbang serta merasakan
lalu dikomunikasikan kepada individu lain (Schneider et al., 2013). Selain budaya
organisasi faktor pendukung lain adalah motivasi. Motivasi dapat didefinisikan
sebagai kecenderungan seseorang untuk berperilaku secara sengaja untuk
mencapai kebutuhan tertentu dengan memberikan imbal balik yang didasarkan
pada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Motivasi dapat berasal dari
internal dan eksternal diri individu. Ketika budaya organisasi dan motivasi dirasa
tepat bagi karyawan, maka akan menciptakan suatu komitmen organisasi dalam
melaksanakan pekerjaan.
Komitmen organisasi menjelaskan bagaimana karyawan merasakan
kesetiaan terhadap organisasi, mengakui aturan, dan nilai-nilai organisasi (Baykal,
2019). Rasa puas dan ikut memiliki terhadap organisasi bagi karyawan terjadi
1
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ketika komitmen organisasi dipegang teguh (Rimata, 2014). Kepuasan kerja
merupakan tingkat kebahagiaan yang dirasakan individu sehubungan pekerjaan
dan peran pada organisasi. Ketika karyawan merasa puas atas budaya organisasi
dan motivasi, sehingga tumbuh komitmen organisasi yang kuat maka tercipta
karakteristik mau, perilaku sukarela, dan cinta terhadap perusahaan atau
organisasi yaitu Organizational Citizenship behavior (OCB). Perilaku peran yang
lebih pada umumnya seseorang melakukan pekerjaan sesuai deskripsi tugas dan
fungsi formal, tetapi dengan peran OCB individu dengan sukarela mengambil
tanggung jawab lebih dari tugas yang diemban.
Dalam sebuah organisasi maupun instansi terdapat karyawan yang bekerja
untuk mencapai visi dan misi. Karyawan merupakan salah satu unsur terpenting
dalam menjalankan roda produksi. Organisasi memerlukan karyawan yang
mempunyai sikap OCB karena perilaku tersebut secara tidak langsung dapat
memberikan hasil yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan organisasi.
Menyadari akan pentingnya budaya organisasi, motivasi, dan komitmen
organisasi terhadap OCB karyawan melalui kepuasan kerja. Maka selanjutnya
penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Budaya
Organisasi, Motivasi, dan Komitmen Organisasi terhadap Organizational
Citizenship Behavior (OCB) dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi
pada Karyawan Di Yogyakarta”

2
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TINJAUAN TEORI
Pengertian Budaya Organisasi
Budaya organisasi dinamis dan kompleks yang merupakan sebuah pendapat dasar
bersama yang dipelajari suatu kelompok guna menyelesaikan masalah yang
terkait dengan integrasi internal maupun eksternal (Rahbi, 2017). Organizational
culture menentukan identitas sosial disetiap organisasi. Budaya organisasi dapat
menentukan cara bagaimana menjalankan urusan produksi dalam organisasi bagi
karyawan. Semakin kuat budaya organisasi dapat menentukan kriteria kepuasan
dan kinerja karyawan karena budaya dipegang secara mendalam oleh karyawan.
Pengertian Motivasi
Motivasi dalam kata lain motive artinya dorongan atau to move bahasa Inggrisnya.
Motif memiliki arti dorongan untuk melaukan sesuatu (driving force) yang
sumbernya kekuatan pada diri organisme. Faktor yang berkaitan satu sama lain,
faktor internal dan eksternal merupakan sebuah motif karena tidak bisa berdiri
sendiri. Motivasi adalah suatu hal yang mempengaruhi motif (Prihartanta, 2015).
Motivasi dapat berbentuk usaha-usaha yang menjadikan seseorang ataupun
kelompok tergerak untuk mengerjakan suatu hal guna tercapainya tujuan yang
telah ditetapkan.
Pengertian Komitmen Organisasi
Komitmen organisasi adalah pengakuan individu terhadap organisasi tertentu,
internalisasi nilai-nilai serta tujuan organisasi, dan kesanggupan untuk
menjalankan segala upaya yang besar demi organisasi (Ambad & Bahron, 2012).
Komitmen

tinggi

karyawan

diperlukan

oleh

organisasi

supaya

dapat

melaksanakan roda produksi dan meningkatkan hasilnya. Karyawan akan lebih
3
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produktif dan stabil dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawab pekerjaan di
organisasi sehingga tujuan organisasi akan tercapai.
Pengertian Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja diartikan sebagai penilaian sejauh mana pekerja memenuhi

kebutuhan mereka atau keadaan emosional yang menyenangkan karyawan dengan
pekerjaan mereka. Rasa puas dalam bekerja adalah perilaku umum sebagai akibat
dari perilaku khusus pada hal-hal yang dikerjakan, penyelarasan, dan terkait sosial
individu di luar pekerjaan (Purnama, 2013). Kepuasan kerja sendiri adalah apa
yang bermakna oleh pekerja. Sumber kepuasan kerja menurut Pitaloka (2014) ada
2 yaitu kepuasan kerja ekstrinsik dan kepuasan kerja intrinsik.
Pengertian Organizational Citizenship Behavior (OCB)
OCB yaitu suatu individu yang ikut andil melebihi tugas atau ekstra peran dalam
bekerja, melibatkan beberapa elemen perilaku seperti membantu karyawan lain,
menjadi relawan untuk bertanggung jawab pada tugas tambahan, dan mematuhi
aturan serta tata cara di tempat kerja (Agustiningsih, 2016). OCB adalah
pekerjaan yang dilakukan karyawan tanpa mengharap penghargaan formal dari
organisasi (Yadav, 2019). Karyawan yang memiliki perilaku OCB tinggi memiliki
niat negatif untuk meninggalkan organisasi.
Hipotesis Penelitian
Budaya organisasi merupakan sebuah landasan berpikir yang benar dan dipahami
oleh suatu kelompok dengan tujuan mencari solusi dari masalah yang terjadi
dalam organisasi (Ali, 2014). Kuat rendahnya budaya dalam organisasi
mempengaruhi rasa puas karyawan untuk bekerja. Dimana budaya organisasi
semakin kuat akan meningkatkan rasa puas untuk bekerja dikarenakan karyawan
4
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nyaman dengan pekerjaannya. Didukung dengan penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif pada kepuasan
kerja (Permana et al., 2016) dan (Rini, 2013). Sehingga dirumuskan hipotesis
sebagai berikut:
H1: Terdapat pengaruh positif budaya organisasi terhadap kepuasan kerja
Motivasi mengacu pada keadaan mental internal seseorang yang berhubungan
dengan inisiatif, arah, kegigihan, dan keputusan dalam berperilaku (Mensah,
2016). Seorang pemimpin memberikan masukan berupa motivasi kepada
karyawan untuk menghasilkan kinerja yang baik pada organisasi. Penelitian
terdahulu menyatakan motivasi berpengaruh positif signifikan pada kepuasan
kerja (Permana et al., 2016). Oleh karena itu, dugaan sementara yang dinyatakan
sebagai berikut:
H2: Terdapat pengaruh positif motivasi terhadap kepuasan kerja
komitmen organisasi yang merupakan keterikatan emosional individu dan
keterlibatannya dalam organisasi yang menyangkut aspek kepuasan kerja intrinsik
(Anthun, 2016). Hal itu mengacu pada sejauh mana individu mengalami internal
perasaan yang positif ketika bekerja. Saat karyawan memiliki komitmen tinggi
pada suatu pekerjaan yang dilakukan maka akan tercipta produktivitas organisasi
yang optimal dikarenakan merasakan kepuasan kerja dalam organisasi. Penelitian
yang

dilakukan

sebelumnya

menguraikan

bahwa

komitmen

organisasi

berpengaruh positif pada kepuasan kerja pegawai Paparon’s Pizza City of
Tomorrow (Hartono, 2013). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka ditentukan
hipotesis sebagai berikut:

5
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H3: Terdapat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap kepuasan
kerja
Budaya organisasi disetiap organisasi ada nilai, simbol, mitos yang terus berubah.
Nilai-nilai umum ini sebagai asal mula gerakan dan dinamika bagaimana
memahami dan bereaksi terhadap lingkungan (Esmi, 2017). Dibangunnya kultural
yang kuat dalam organisasi dapat mengekspresikan kepuasan kerja yang tinggi.
Hal itu terlihat dari perilaku yang ditunjukkan karyawan dalam penyelesaian tugas
bahkan secara sukarela mengerjakan tanggung jawab lebih demi tercapai tujuan
organisasi (Husodo, 2018). Semakin baik budaya organisasi maka makin tinggi
OCB yang didukung dengan kepuasan kerja karyawan tinggi dan rela melakukan
segala hal di luar deskripsi tugas. Berdasarkan penjelasan yang sudah disebutkan,
maka dirumuskan hipotesis berikut:
H4: Terdapat pengaruh positif budaya organisasi terhadap OCB dengan
kepuasan kerja sebagai variabel mediasi
Motivasi adalah dorongan seseorang untuk bertindak yang mengacu pada
kekuatan dalam diri seseorang yang menitikberatkan pada arah dan upaya
individu di tempat kerja (Baah, 2011). Cara yang ditempuh terkadang
memberikan insentif seperti kenaikan gaji, memberikan keamanan, hubungan
kerja yang baik serta peluang untuk bertumbuh dan memiliki kesempatan untuk
maju. Hal itu akan memberikan kepuasasn kerja pada karyawan sehingga
meningkatkan peran OCB (Alif, 2015). Berdasarkan keterangan tersebut, maka
hipotesis yang disarankan berikut ini:
H5: Terdapat pengaruh positif motivasi terhadap OCB dengan kepuasan
kerja sebagai variabel mediasi

6
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Komitmen organisasi adalah keadaan terlibat serta kekuatan bukti diri individu
pada organisasi (Han et al., 2016). Karyawan yang berkomitmen organisasi tinggi
lebih percaya terhadap value dan tujuan organisasi yang lebih utama. Ketika
karyawan mengerjakan tanggung jawab sungguh-sungguh bahkan melebihi tugas
formal, maka menandakan bahwa karyawan merasa puas dan peran OCB
meningkat. Karyawan merasa loyal dan tercapainya tujuan organisasi merupakan
hal lebih penting. Menurut uraian yang sudah disebutkan, maka hipotesis sebagai
berikut:
H6: Terdapat pengaruh positif komitmen organisasi terhadap OCB dengan
kepuasan kerja sebagai variabel mediasi
Kepuasan kerja ialah emosi positif yang terjadi sebagai akibat karyawan dapat
mengatur pekerjaan, lingkungan kerja, dan persepsi interaksi dengan orang lain
sehingga mendapatkan hasil sesuai harapan (Celik et al., 2015). Ketika karyawan
merasa puas dalam bekerja maka akan melaksanakan tugas melebihi kewajiban
formal yang didukung dengan faktor internal dalam diri karyawan dan eksternal
dalam organisasi (Yuniar et al., 2011). Melaksanakan tugas melebihi kewajiban
formal disebut dengan peran OCB atau perilaku kewargaan organisasi yang
semakin tinggi maka akan meningkatkan efektivitas, menghemat sumber daya,
meningkatkan stabilitas kinerja, dan kesuksesan organisasi dalam mencapai
tujuan.
H7: Terdapat pengaruh positif kepuasan kerja terhadap OCB karyawan di
Yogyakarta

7

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Kerangka Pemikiran (Research Model)

METODE ANALISIS DATA
Uji Kualitas Data
Uji Validitas
Menurut Melati (2011) analisis faktor memiliki syarat Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy (KMO-MSA) > dari 0,5. MSA pada Anti-Image
Correlation > 0,5. MSA= 1 berarti variabel diprediksi tidak ada kesalahan, MSA
>= 0,5 bisa diprediksi serta dianalisa secara lanjut, MSA < 0,5 berarti tidak dapat
diprediksi dan dianalisa lanjutan, sehingga variabel dibuang. Nilai signifikansi <
dari 0,05 bisa dilakukan analisis lebih lanjut pada variabel dan begitu sebaliknya.
Uji Reliabilitas
Instrumen dinyatakan reliabel, ketika uji Cronbach’s Alpha > dari 0,60 (Sartika,
2014). Sebaliknya, ketika Cronbach’s Alpha < dari 0,60 instrumen tersebut tidak
reliabel.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Metode Kolmogorov-Smirnov merupakan uji statistik yang sering dipakai untuk
menguji normalitas suatu data dengan ketetapan ketika nilai signifikansi lebih
besar α = 0,05 atau 5%, maka data tersebut memiliki distribusi normal.
8
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Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2011) mendeteksi ada tidaknya suatu korelasi dengan
ketetapan, ketika nilai tolerance > 0,1 dan nilai VIF < 10, diartikan tidak terdapat
multikolinearitas diantara variabel bebas. Ketika nilai tolerance < 0,1 dan nilai
VIF > 10, diartikan ada multikolinearitas diantara variabel independen.
Uji Heteroskedastisitas
Cara menentukan apakah ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan
menggunakan uji Glejser. Apabila tingkat signifikansi di atas alpha 0,05 maka
diartikan tidak terjadi heteroskedasitisitas. Ketika tingkat signifikansi di bawah
alpha 0,05 diartikan terjadi heteroskedasitisitas.
Uji Fit Model
Pengujian Koefisien Determinasi (Adjusted R2)
Semakin besar adjusted R2 berarti variabel bebas bisa menerangkan hampir secara
menyeluruh variabel terikat, begitu sebaliknya.
Uji F (Uji Simultan)
Pada riset ini memakai tingkat singifikansi 5%, sehingga kriteria keputusan yang
didapat α > 0,05 bahwa Ho diterima dan Ha ditolak yang artinya secara simultan
variabel bebas tidak memiliki pengaruh pada variabel terikat. α < 0,05 bahwa Ho
ditolak dan Ha diterima yang artinya secara simultan variabel bebas berpengaruh
terhadap variabel terikat.
Analisis Linear Berganda
Persamaan regresi pada riset ini menurut (Prastistha, 2016) sebagai berikut:
Y1= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
9

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Y2= α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + e
Uji T (Uji Parsial)
Syarat melakukan uji t dengan membandingkan t hitung dengan t tabel terhadap
tingkat signifikansi 5% (Mustika, 2013).
Ho: nilai t hitung > t tabel menyatakan Ho ditolak dan Ha diterima atau nilai
signifikansi < 0,05 yang artinya secara parsial terdapat pengaruh antar variabel
independen pada dependen.
Ha: nilai t hitung < t tabel menyatakan Ho diterima dan Ha ditolak atau nilai
signifikansi > 0,05 yang artinya secara parsial tidak terdapat pengaruh antar
variabel independen pada dependen.
Uji Sobel atau Uji Mediasi
Variabel dapat memediasi variabel lain dengan cara membandingkan nilai t hitung
dengan nilai t tabel, ketika t hitung > dari t tabel dapat diartikan terdapat pengaruh
mediasi. Menurut Baron dan Kenny (1986) dalam Rahmi (2017) terdapat 2
macam mediasi yaitu mediasi penuh (perfect mediation) dan mediasi parsial .
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Uji Kualitas Data
Uji Validitas
Hasil pengujian analisis faktor didapatkan KMO-MSA pada setiap variabel diatas
0,5 dan signifikansi kurang dari 0,05 untuk tiap variabel. Nilai KMO-MSA diatas
0,5 memiliki arti kuesioner dapat dijadikan sebagai alat ukur. Nilai MSA pada
Anti Image Correlation > dari 0,5 pada tiap item variabel. Kesimpulan, dapat
dilakukan analisis lebih lanjut.
10
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Uji Reliabilitas
Hasil pengujian reliabilitas menunjukkan semua variabel memiliki nilai di atas
0,60 yang artinya semua variabel dalam riset ini dinyatakan reliabel. Hal tersebut
menyatakan tiap pertanyaan pada kuesioner konsisten dan stabil.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji Kolmogorov-Smirnov Test jika Asymp.Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05
membuktikan bahwa data berdistribusi normal. Hal tersebut dapat diliht bahwa
Asymp.Sig (2-tailed) pada persamaan 1 dengan variabel dependen kepuasan kerja
sebesar 0,216 dan persamaan 2 dengan variabel dependen OCB sebesar 0,213 >
dari 0,05 yang menyatakan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Pengujian persamaan 1 dengan variabel dependen kepuasan kerja dan pengujian
persamaan 2 dengan variabel dependen OCB memiliki nilai tolerance > 0,10 dan
nilai VIF < 10, sehingga terbukti tidak teradi gejala multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas
Pengujian persamaan 1 dengan variabel dependen kepuasan kerja dan pengujian
persamaan 2 dengan variabel dependen OCB menghasilkan nilai signifikansi
diatas 0,05. Hasil uji scatterplot titik-titik menyebar tidak membentuk pola
tertentu. Disimpulkan tidak terdapat gejala heteroskedastisitas.

11
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Uji Hipotesis
Uji T (Uji Parsial)

Hasil Pengujian Parsial terhadap Kepuasan Kerja

Konstanta
Budaya Organisasi
Motivasi
Komitmen Organisasi

Unstandardized
Coefficients
Β
-,308
0,440
0,297
0,290

T
-1,209
5,253
3,373
3,931

Sig.
,229
0,000
0,001
0,000

1. Pengaruh budaya organisasi (X1) terhadap kepuasan kerja (Y)
Variabel budaya organisasi memiliki t hitung 5,253 > t tabel 1,979 dengan
tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan Ha diterima, berarti secara
parsial budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada
kepuasan kerja.
2. Pengaruh motivasi (X2) terhadap kepuasan kerja (Y)
Variabel motivasi memiliki t hitung 3,373 > t tabel 1,979 dan tingkat
signifikansi 0,001 < 0,05. Dapat disimpulkan Ha diterima, berarti secara parsial
motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada kepuasan kerja.
3. Pengaruh komitmen organisasi (X3) terhadap kepuasan kerja (Y)
Variabel komitmen organisasi memiliki t hitung 3,931 > t tabel 1,979 dan
tingkat signifikansi 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan Ha diterima, berarti secara
parsial komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada
kepuasan kerja.

12

repository.stieykpn.ac.id

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
Hasil Pengujian Parsial terhadap OCB
Unstandardized
Coefficients
T
Β
Konstanta
1,579
5,357
Budaya Organisasi
0,153
1,431
Motivasi
0,300
2,830
Komitmen Organisasi
0,068
0,755
Kepuasan Kerja
0,118
1,123
1. Pengaruh kepuasan kerja (X4) terhadap OCB (Y)

Sig.
0,000
0,155
0,005
0,452
0,264

Variabel kepuasan kerja memiliki t hitung 1,123 < t tabel 1,979 dan tingkat
signifikansi 0,264 > 0,05. Dapat disimpulkan Ho diterima, berarti secara parsial
kepuasan kerja tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap OCB
karyawan di Yogyakarta.
Uji Sobel atau Uji Mediasi
1. Mendeteksi Pengaruh Budaya Organisasi terhadap OCB Karyawan Di
Yogyakarta dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi
Nilai t hitung lebih besar= 3,0423970441 dari t tabel 1,979 dengan tingkat
signifikansi 5%. Dapat diartikan terdapat pengaruh mediasi antara budaya
organisasi dengan OCB melalui kepuasan kerja. Nilai c’= 0,287, signifikansi
0,014 < c = 0,568, signifikansi 0,000 yang berarti tetap signifikan. Mediasi yang
dihasilkan merupakan partial mediation.
2. Mendeteksi Pengaruh Motivasi terhadap OCB Karyawan Di Yogyakarta
dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi.
Nilai t hitung lebih besar= 2,7928006308 dari t tabel 1,979 dengan tingkat
signifikansi 5%. Dapat diartikan terdapat pengaruh mediasi antara motivasi
dengan OCB melalui kepuasan kerja. Hasil c’= 0,389, p= 0,000 < c = 0,6098, p=
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0,000 artinya tetap signifikan walaupun setelah memasukkan variabel mediasi.
Dapat disimpulkan mediasi yang terjadi adalah mediasi parsial.
3. Mendeteksi Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap OCB Karyawan Di
Yogyakarta dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Mediasi.
Nilai t hitung lebih besar= 3,2478045488 dari t tabel 1,979 dengan tingkat
signifikansi 5%. Dapat diartikan terdapat pengaruh mediasi antara motivasi
dengan OCB melalui kepuasan kerja. Nilai c’ = 0,266, p= 0,020 < c = 0,558, p=
0,000 yang berarti tetap bernilai signifikan. Berdasarkan hasil tersebut, maka
disimpulkan terjadi mediasi parsial.
Pembahasan
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan
Pengujian dengan uji t yang telah dilakukan variabel budaya organisasi memiliki t
hitung 5,253 > t tabel 1,979 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05.
Membutikan bahwa H1 “diterima” dalam penelitian ini budaya organisasi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Hal ini
sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Permana et al., (2016) yang
menyatakan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan pada kepuasan
kerja. Perusahaan berhasil menerapkan nilai-nilai budaya yang sesuai, dapat
dipahami, dan dipatuhi oleh karyawan akan meningkatkan kepuasan dalam
melakukan pekerjan.
Budaya kerja berdasarkan tim yang dalam hal sebagian besar sudah
diterapkan pada perusahaan di Yogyakarta, ketika individu mengalami kesulitan
dalam melakukan pekerjaan, maka individu lain akan membantu. Hal ini salah
satu cara menerapkan nilai-nilai dalam organisasi. Karyawan yang merasa
14
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nyaman dan puas dengan perusahaan tempat bekerja, akan tetap tinggal di
perusahaan tersebut, karena merasa standar yang diterapkan perusahaan tepat atau
sejalan dengan diri individu.
Pengaruh Motivasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan didapatkan nilai uji t hitung
3,373 > nilai t tabel 1,979 dan tingkat signifikansi 0,001 < 0,05, sehingga dapat
disimpulkan H2 “diterima”. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
Rimata (2014) menyatakan motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan kerja karyawan. Karyawan merasa puas ketika motivasi
internal maupun eksternal terpenuhi dalam melakukan pekerjaan. Karyawan yang
memiliki motivasi tinggi akan mengerjakan tanggung jawab secara maksimal.
Memberikan gaji yang sesuai, mendapatkan jaminan kesehatan, tempat kerja yang
layak, dan pengakuan akan prestasi karyawan merupakan cara perusahaan
menjaga agar karyawan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Hal
tersebut secara tidak langsung akan memberikan kepuasan kerja untuk karyawan.
Karyawan yang bekerja di Yogyakarta sudah merasakan bahwa motivasi yang
diberikan oleh perusahaan sudah sesuai dengan apa yang mereka inginkan.
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kepuasan Kerja Karyawan
Pengujian yang dilakukan untuk uji t hitung 3,931 > t tabel 1,979 dan tingkat
signifikansi 0,000 < 0,05. Dapat disimpulkan bahwa H3 “diterima” dengan
didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hartono (2013) menyatakan bahwa
komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifkan terhadap kepuasan kerja
karyawan. Karyawan memiliki komitmen organisasi tinggi akan loyal ke
15
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perusahaan sehingga turn over rendah, karena merasa puas dengan apa yang
diberikan atau disediakan oleh perusahaan. Kenaikan gaji salah satu pendorong
karyawan merasa puas dalam sebuah perusahaan, karena tanggung jawab
pekerjaan diberikan imbal hasil yang semestinya didapat.
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap OCB Karyawan dengan Kepuasan
Kerja sebagai Variabel Mediasi
Berdasarkan pengujian uji sobel yang telah dilakukan menghasilkan t hitung
3,0424 > t tabel 1,979 dengan tingkat signifikansi 5%. Dapat disimpulkan H4
“diterima” dengan didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Husodo
(2018) menghasilkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap OCB dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Hasil
analisis regresi budaya organisasi terhadap OCB dengan kepuasan kerja tetap
signifikan yaitu 0,014 dan korelasi 0,287. Mediasi yang dihasilkan hanya sebagian
(partial mediation). Memegang teguh budaya integritas seperti cinta terhadap
perusahaan, sehingga karyawan merasa diberikan perhatian oleh perusahaan dan
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal tersebut akan memunculkan sikap
ekstra peran dalam diri karyawan. Karyawan akan melakukan tanggung jawab
lebih di luar job description dengan tujuan memajukan tempat kerja karyawan.
Pengaruh Motivasi terhadap OCB Karyawan dengan Kepuasan Kerja
sebagai Variabel Mediasi
Berdasarkan pengujian uji sobel yang dilakukan menghasilkan uji t hitung 2,7928
> 1,979 dengan tingkat signifikansi 5%. Dapat disimpulkan H5 “diterima” dengan
didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alif (2015) menghasilkan
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bahwa motivasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan
kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Analisis regresi yang dihasilkan variabel
motivasi pada OCB dengan kepuasan kerja tetap signifikan 0,000 dan nilai
korelasi 0,389 yang artinya terjadi mediasi sebagian (partial mediation). Motivasi
terpenuhi, maka karyawan merasa puas dan akan meningkatkan peran lebih dalam
menjalankan tugas. Karyawan dengan sukarela melakukan pekerjaan demi
kemajuan organisasi.
Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap OCB dengan Kepuasan Kerja
sebagai Variabel Mediasi
Berdasarkan uji sobel yang telah dilakukan menghasilkan t hitung 3,2478 > t tabel
1,979 dengan tingkat signifikansi 5%. Dapat disimpulkan bahwa H6 “diterima”
dengan didukung penelitian terdahulu oleh Muayanah (2017) bahwa komitmen
organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB dengan kepuasan
kerja sebagai variabel mediasi. Pengujian regresi komitmen organisasi pada OCB
yang dimediasi oleh kepuasan kerja tetap benilai signifikan 0,020 dan nilai
korelasi 0,266 berarti terjadi mediasi parsial (partial mediation). Karyawan
mempunyai rasa kekeluargaan yang tinggi, setia terhadap organisasi, dan bangga
menjadi bagian dari organisasi hal itu menandakan bahwa karyawan mempunyai
komitmen tinggi dan merasa puas dengan tempat kerja. Semakin tinggi komitmen
dan perasaan puas, maka OCB dalam diri karyawan akan meningkat.
Pengaruh Kepuasan kerja terhadap OCB Karyawan
Berdasarkan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menghasilkan t hitung
1,123 < t tabel 1,979 dan tingkat signifikansi 0,264 > 0,05. Disimpulkan H7 tidak
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didukung oleh data penelitian atau “ditolak” dan tidak mendukung riset terdahulu
yang telah diuraikan sebelumnya. Kepuasan kerja tidak berpengaruh positif dan
tidak signifikan terhadap OCB karyawan sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh (Herminingsih, 2012). Kepuasan kerja yang bersumber dari luar
atau eksternal sangat mempengaruhi kepuasan karyawan, hal tersebut karena
sifatnya yang tidak stabil. Mempunyai masalah dengan rekan kerja, pimpinan
kurang memberikan dukungan dan perhatian, gaji yang diberikan tidak sesuai
dengan pekerjaan, dan prosedur perusahaan kurang sesuai dengan karyawan. Halhal seperti itu yang membuat karyawan tidak merasa puas.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Pertama, budaya organisasi secara parsial dapat berpengaruh positif dan
signifikan pada kepuasan kerja karyawan.
Kedua, motivasi kerja secara parsial dapat berpengaruh positif dan signifikan
pada kepuasan kerja karyawan.
Ketiga, komitmen organisasi secara parsial dapat berpengaruh positif dan
signifikan pada kepuasan kerja karyawan.
Keempat, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan pada OCB
karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi.
Kelima, motivasi berpengaruh positif dan signifikan pada OCB karyawan dengan
kepuasan kerja sebagai variabel mediasi.
Keenam, komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan pada OCB
dengan kepuasan kerja sebagai variabel mediasi.
Ketujuh, kepuasan kerja secara parsial tidak berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap OCB karyawan.
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Keterbatasan Penelitian
Pertama, dalam penelitian ini terdiri atas 3 variabel independen yaitu budaya
organisasi, motivasi, dan komitmen organisasi, 1 variabel mediasi yaitu kepuasan
kerja, dan 1 variabel dependen yaitu organizational citizenship behavior. Masih
banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen.
Kedua, Responden dalam penelitian ini jumlahnya terbatas yakni sebesar 125
responden.
Ketiga, peneliti menggunakan data primer dengan bersumber dari kuesioner yang
disebar pada responden melalui media elektronik. Sehingga, peneliti tidak dapat
mengontrol jawaban.
Saran
Pertama, untuk peneliti selanjutnya
Peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel lain agar tidak terfokus pada
budaya organisasi, motivasi, komitmen organisasi, kepuasan kerja, dan OCB saja.
Kedua, untuk akademis
Pihak perguruan tinggi memberikan pengetahuan, penambahan wawasan, dan
pelatihan mengenai seputar dunia kerja, ketika mahasiswa lulus memiliki bekal
untuk memasuki dunia kerja.
Ketiga, untuk perusahaan
Lebih memperhatikan kebutuhan dari karyawan, karena dalam hal ini tidak hanya
satu perusahaan saja yang menjadi responden. Kemungkinan kebutuhan karyawan
di tempat satu dengan lainnya beda.
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