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Intisari 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi 
terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan dan persepsi terhadap dukungan 
organisasional dengan Organizational Citizenship Behavior karyawan. 
Subyek penelitian adalah karyawan Universitas Nasional di Jakarta, dengan 
sampel berjumlah 89 subyek yang diambil dengan metode purposive 
sampling. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan skala persepsi 
terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan, skala persepsi terhadap 
dukungan organisasional dan skala Organizational Citizenship Behavior. 
Berdasarkan analisis regresi, ditemukan: 1) ada hubungan antara persepsi 
terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan dan persepsi terhadap dukungan 
organisasional secara bersama-sama dengan Organizational Citizenship 
Behavior karyawan, diketahui dari R = 0,427 dan p = 0,000; 2) persepsi 
terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan berhubungan positif sangat 
signifikan dengan Organizational Citizenship Behavior karyawan, diketahui 
dari r-parsial = 0,378 dan p = 0,001; dan 3) tidak ada hubungan antara 
persepsi terhadap dukungan organisasional dengan Organizational 
Citizenship Behavior karyawan, diketahui dari r-parsial = -0,006 dan p = 
0,955. Persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan merupakan 
salah satu faktor yang mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior 
karyawan dengan sumbangan efektif (SE) sebesar 18,062 %. Semakin tinggi 
persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan maka semakin tinggi 
Organizational Citizenship Behavior karyawan, sedangkan persepsi terhadap 
dukungan organisasional tidak berhubungan dengan Organizational 
Citizenship Behavior karyawan. 
Kata kunci:  Persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan, Persepsi 

terhadap dukungan organisasional.    
   

Abstract 
This research was conducted to investigate the relationship between perceived of 
leader-member interaction quality and perceived of organizational support on 
employee’s organizational citizenship behavior. The subjects were National 
University’s employee in Jakarta, with 89 subjects which collected by purposive 
sampling method. The data were collected by using perceived of leader-member 
interaction quality scales, perceived of organizational support scales and 
organizational citizenship behavior scales. Based on regression analysis, found 
that 1) there were correlation between perceived of leader-member interaction 
quality and perceived of organizational support collectively on employee’s 
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organizational citizenship behavior, R = 0,427 and p = 0,000; 2) perceived of 
leader-member interaction quality positively correlated on employee’s 
organizational citizenship behavior, r-partial = 0,378 and p = 0,001; and 3) 
there was no positive correlation between perceived of organizational support 
on employee’s organizational citizenship behavior, r-partial = - 0,006 and p = 
0,955. Perceived of leader-member interaction quality was one of many factors 
which influenced employee’s organizational citizenship behavior, with effective 
contribution = 18,062 %. The higher perceived of leader-member interaction 
quality will be followed by the higher employee’s organizational citizenship 
behavior. On the other way, perceived of organizational support did not 
influence employee’s organizational citizenship behavior. 
 Keywords: Perceived of leader-member interaction quality, Perceived of 

organizational support, organizational citizenship behavior. 
 

Era globalisasi, yang selalu ditandai 
dengan terjadinya perubahan-perubahan pesat 
pada kondisi ekonomi secara keseluruhan, 
telah menyebabkan munculnya sejumlah 
tuntutan yang tidak bisa dihindari para pelaku 
ekonomi maupun industri. Salah satu tuntutan 
tersebut adalah bagaimana organisasi bisa 
secara responsif menanggapi perubahan-
perubahan yang terjadi. Perubahan eksternal 
semestinya juga diikuti oleh perubahan 
internal organisasi, agar dapat beradaptasi 
terhadap lingkungannya. Sumber daya 
manusia (SDM) merupakan faktor terpenting 
dalam usaha pencapaian keberhasilan 
semacam ini. 

Ulrich (1998) mengatakan bahwa kunci 
sukses sebuah perubahan adalah pada sumber 
daya manusia yaitu sebagai inisiator dan agen 
perubahan terus-menerus, pembentuk proses 
serta budaya yang secara bersama 
meningkatkan kemampuan perubahan 
organisasi. Sumber daya manusia yang ada 
dalam suatu organisasi memiliki keanekara-
gaman yang cukup tinggi. Adanya 
keanekaragaman yang cukup tinggi tersebut 
berarti kemampuan sebagai “agent of change” 
juga akan berbeda-beda. Namun demikian, 
usaha perubahan organisasi, yang 
membutuhkan partisipasi dari semua karya-
wan, akan tercapai bila ada kemauan dari 
masing-masing individu karyawan untuk 
berperan sebagai agen perubahan, tidak hanya 
sekedar mengandalkan kemampuan saja. 
Kemampuan tanpa didukung dengan 
kemauan, tidak akan menghasilkan pening-
katan apapun. 

Organisasi pada umumnya percaya 
bahwa untuk mencapai keunggulan harus 
mengusahakan kinerja individual yang 
setinggi-tingginya, karena pada dasarnya 
kinerja individual mempengaruhi kinerja tim 
atau kelompok kerja dan pada akhirnya 
mempengaruhi kinerja organisasi secara 
keseluruhan. Kinerja yang baik menuntut 
“perilaku sesuai” karyawan yang diharapkan 
oleh organisasi. Perilaku yang menjadi 
tuntutan organisasi saat ini adalah tidak hanya 
perilaku in-role, tetapi juga perilaku extra-
role. Perilaku extra-role ini disebut juga 
dengan Organizational Citizenship Behavior 
(OCB). 

OCB merupakan istilah yang digunakan 
untuk mengidentifikasikan perilaku karyawan 
sehingga dia dapat disebut sebagai “anggota 
yang baik” (Sloat,1999). Perilaku ini 
cenderung melihat seseorang (karyawan) 
sebagai makhluk sosial (menjadi anggota 
organisasi), dibandingkan sebagai makhluk 
individual yang mementingkan diri sendiri. 
Sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai 
kemampuan untuk memiliki empati kepada 
orang lain dan lingkungannya dan 
menyelaraskan nilai-nilai yang dianutnya 
dengan nilai-nilai yang dimiliki 
lingkungannya untuk menjaga dan 
meningkatkan interaksi sosial yang lebih baik. 
Terlebih lagi, untuk melakukan segala sesuatu 
yang baik manusia tidak selalu digerakkan 
oleh hal-hal yang menguntungkan dirinya, 
misalnya seseorang mau membantu orang lain 
jika ada imbalan tertentu. Jika karyawan 
dalam organisasi memiliki OCB, maka usaha 
pengendalian karyawan dapat diperkecil, 
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karena karyawan dapat mengendalikan 
perilakunya sendiri atau mampu memilih 
perilaku terbaik untuk kepentingan 
organisasinya. 

 Borman dan Motowidlo (1993) 
mengatakan bahwa OCB dapat meningkatkan 
kinerja organisasi (organizational 
performance) karena perilaku ini merupakan 
“pelumas” dari mesin sosial dalam organisasi. 
Dengan kata lain, adanya perilaku ini 
menyebabkan interaksi sosial pada anggota-
anggota organisasi menjadi lancar, 
perselisihan berkurang, dan efisiensi 
meningkat. 

Perilaku ini muncul karena adanya 
perasaan sebagai “anggota” organisasi dan 
merasa puas apabila dapat melakukan “suatu 
yang lebih” untuk organisasi. “Perasaan 
sebagai anggota” dan “puas bila melakukan 
suatu yang lebih” hanya terjadi jika karyawan 
memiliki persepsi yang positif terhadap 
organisasinya. Eisenberger (1990) 
mengungkapkan bahwa perilaku ini 
berkembang sejalan dengan seberapa besar 
perhatian organisasi pada tingkat 
kesejahteraan karyawan dan penghargaan 
organisasi terhadap kontribusi mereka. 
Persepsi karyawan yang baik tehadap 
dukungan organisasional (Perceived 
Organizational Support/ POS) kepada 
kualitas kehidupan kerja mereka akan 
menimbulkan rasa “hutang budi” dalam diri 
mereka pada organisasi sehingga mereka akan 
merasa memiliki kewajiban untuk 
membayarnya. Studi Shore dan Wayne (1993) 
menemukan bahwa persepsi terhadap 
dukungan organisasional menjadi prediktor 
organizational citizenship behavior (OCB) 
dan berhubungan positif dengan kinerja dan 
OCB. Pekerja yang merasa bahwa mereka 
didukung oleh organisasi akan memberikan 
timbal baliknya (feed back) dan menurunkan 
ketidakseimbangan dalam hubungan tersebut 
dengan terlibat dalam perilaku citizenship. 

Kualitas interaksi atasan-bawahan 
(Leader-Member Exchange/ LMX) juga 
diyakini sebagai prediktor organizational 
citizenship behavior (OCB). Miner (1988) 
mengemukakan bahwa interaksi atasan-
bawahan yang berkualitas tinggi akan membe-
rikan dampak seperti meningkatnya kepuasan 

kerja, produktifitas, dan kinerja karyawan. 
Riggio (1990) menyatakan bahwa apabila 
interaksi atasan-bawahan berkualitas tinggi 
maka seorang atasan akan berpandangan 
positif terhadap bawahannya sehingga 
bawahannya akan merasakan bahwa atasan 
banyak memberikan dukungan dan motivesi. 
Hal ini meningkatkan rasa percaya dan hormat 
bawahan pada atasan sehingga mereka 
termotivasi untuk melakukan “lebih dari” 
yang diharapkan oleh atasan mereka.   

 
METODE PENELITIAN 

 Variabel-variabel dalam penelitian ini 
adalah organizational citizenship behavior 
(OCB) sebagai variabel tergantung dan 
persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-
bawahan dan persepsi terhadap dukungan 
organisasional sebagai variabel bebas. 
 
Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada karyawan 
Universitas Nasional di Jakarta. Subyek 
penelitian berjumlah 89 orang yang terdiri 
dari 43 orang dosen dan 46 orang karyawan 
administratif dengan karakteristik: karyawan 
tetap dan berpendidikan minimal SLTA atau 
sederajat.  

 
Alat Ukur 

Penelitian dilakukan dengan 
menggunakan skala untuk mengukur tingkat 
persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-
bawahan, tingkat persepsi terhadap dukungan 
organisasional  dan tingkat Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) karyawan, yaitu: 

 
1. Skala Persepsi terhadap Kualitas 

Interaksi Atasan-Bawahan 
Skala yang digunakan adalah skala 

persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-
bawahan yang disusun oleh Widjaya (1997) 
berdasarkan lima faktor yang dikemukakan 
oleh Wakabayashi dan Graen (1984), yaitu: 
(1) kemampuan atasan melakukan pendekatan 
(approachability) dan bertindak luwes 
(flexibility) terhadap bawahannya, (2) 
kesediaan atasan menggunakan kekuasaan 
otoritasnya untuk membantu bawahan 
memecahkan masalah yang dihadapi, (3) 
kejelasan dari harapan (expectation) dan 

 44



Novliadi             Organizational Citizenship Behavior 
Karyawan … 
umpan balik (feedback) atasan yang ditujukan 
pada bawahan, (4) kemampuan bawahan 
mempengaruhi atasan untuk mengubah peran 
yang dimainkan, dan (5) kesempatan bawahan 
untuk bersama-sama dengan atasan 
melakukan aktivitas sosial dan santai setelah 
jam kerja. Model skala yang digunakan dalam 
skala persepsi terhadap kualitas interaksi 
atasan-bawahan ini adalah model skala 
summated rating atau model skala Likert 
(Azwar, 1998), dengan lima pilihan jawaban 
yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak 
Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan 
Sangat Setuju (SS). Skala ini tersusun atas 32 
butir pernyataan. Hasil analisis reliabilitas 
dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach 
menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar 
0,875. 

 
2. Skala Persepsi terhadap Dukungan 

Organisasional 
Persepsi terhadap dukungan 

organisasional diukur dengan menggunakan 
skala yang dikembangkan oleh Eisenberger et 
al. (1986), yaitu: Survey Perceived 
Organizational Support (SPOS) berdasarkan 
faktor-faktor: (1) penghargaan organisasi 
terhadap kontribusi karyawan (valuation of 
employees’ contribution) dan (2) perhatian 
organisasi terhadap kehidupan karyawan (care 
about employees’ well-being). Model skala 
yang digunakan dalam skala ini adalah model 
skala summated rating atau model skala 
Likert (Azwar, 1998), dengan lima pilihan 
jawaban yaitu: Sangat Tidak Setuju (STS), 
Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), dan 
Sangat Setuju (SS). Skala ini tersusun atas 16 
butir pernyataan. Hasil analisis reliabilitas 
dengan menggunakan teknik Alpha Cronbach 
menunjukkan koefisien reliabilitas sebesar 
0,901. 

 
3. Skala Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) 
Skala OCB adalah pengembangan dari 

skala OCB yang pernah dipakai oleh Muchiri 
(2001), berdasarkan faktor-faktor yang 
dikemukakan Organ (1988, 1990) yaitu: (1) 
kesediaan menolong orang lain dalam hal 
mengatasi masalah-masalah kerja di 
organisasi (Helping Behavior), (2) partisipasi 

aktif karyawan dalam memikirkan kehidupan 
organisasi (Civic virtue), (3) sikap lebih 
menekankan pada faktor-faktor positif 
organisasi daripada faktor-faktor negatifnya 
(Sportmanship) dan (4) perilaku in-role yang 
memenuhi tingkat di atas standar minimum 
yang disyaratkan (Conscientiousness). Model 
skala yang digunakan dalam skala ini adalah 
model skala summated rating atau model 
skala Likert (Azwar, 1998), dengan lima 
pilihan jawaban yaitu: Sangat Tidak Setuju 
(STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju 
(S), dan Sangat Setuju (SS). Skala ini tersusun 
atas 27 butir pernyataan. Hasil analisis 
reliabilitas dengan menggunakan teknik Alpha 
Cronbach menunjukkan koefisien reliabilitas 
sebesar 0,857. 

 
Metode Analisa Data 

Penelitian ini menggunakan metode 
analisis statistik. Teknik analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi dengan 
menggunakan bantuan software analisis 
kuantitatif SPS 2000 edisi Sutrisno Hadi dan 
Yuni Pamardiningsih, versi IBM/IN, hak cipta 
(c) 2004, dilindungi UU. 
 
HASIL PENELITIAN  
 
1. Hasil Penelitian Utama 

Setelah dilakukan pengujian pada 
hipotesis mayor dan minor dengan teknik 
analisis regresi, ditemukan beberapa hasil 
penelitian yang diutarakan di bawah ini. 

Terdapat hubungan yang sangat 
signifikan antara persepsi terhadap kualitas 
interaksi atasan-bawahan dan persepsi 
terhadap dukungan organisasional secara 
bersama-sama dengan Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) karyawan. Hal 
ini dapat diketahui dari koefisien korelasi 
sebesar 0,427 dan p = 0,000 (p < 0,010). 
 
2.   Hasil Penelitian Tambahan 

Pada hipotesis tambahan ditemukan 
hubungan yang positif dan sangat signifikan 
antara persepsi terhadap kualitas interaksi 
atasan-bawahan dengan Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) karyawan. Hal 
ini dapat diketahui dari r-parsial = 0,378 (p < 
0,01), artinya semakin tinggi persepsi 
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terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan 
maka akan semakin tinggi Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) karyawan. 
Ditemukan pula tidak ada hubungan yang 
signifikan antara persepsi terhadap dukungan 
organisasional dengan Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) karyawan. Hal 
ini dapat diketahui dari r-parsial = - 0,006 (p > 
0,050), artinya semakin tinggi persepsi 
terhadap dukungan organisasional (POS) 
tidak diikuti dengan semakin tingginya 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
karyawan. Hasil analisis uji hipotesis minor 
ini dapat dilihat pada Tabel 1. 

Sumbangan efektif persepsi terhadap 
kualitas interaksi atasan-bawahan terhadap 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
karyawan sebesar 18,062 %. Faktor kesediaan 
atasan menggunakan kekuasaan otoritasnya 
untuk membantu bawahan memecahkan 
masalah yang dihadapi merupakan faktor 
yang paling dominan dalam mempengaruhi 
OCB, yaitu sebesar 17.137% kemudian diikuti 
dengan faktor kemampuan bawahan 
mempengaruhi atasan untuk mengubah peran 
yang dimainkan  sebesar 8.161 %. Masih ada 
81,938 % yang berasal dari variabel lain yang 
tidak dapat dijelaskan dalam penelitian ini 
yang diduga berpengaruh terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
karyawan. 
 
PEMBAHASAN 

Hipotesis utama dalam penelitian ini 
menyebutkan bahwa ada korelasi antara   
persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-
bawahan dan persepsi terhadap dukungan 
organisasional secara bersama-sama dengan 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
karyawan. Hasil analisis regresi menunjukkan 
bahwa hipotesis tersebut diterima. Hal ini 
dapat diketahui dari koefisien korelasi sebesar 
0.427 (p < 0,010). Berarti persepsi terhadap 
kualitas interaksi atasan-bawahan dan persepsi 
terhadap dukungan organisasional secara 
bersama-sama berpengaruh terhadap 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
karyawan. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori 
pertukaran sosial (social exchange theory), di 
mana kualitas interaksi atasan-bawahan dan 
dukungan organisasional yang dipersepsikan 
level tinggi oleh karyawan akan membuat 
mereka “merasa berkewajiban” untuk 
memberi imbal baliknya (reciprocity). Ada 
perasaan “hutang budi” kepada organisasi 
ataupun atasannya yang harus dibalas. 

 
Tabel 1. Analisis Uji Hipotesis Minor 
No. Variabel r parsial xy p 
1 Persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan. 0,378 0,001 
2 Persepsi terhadap dukungan organisasional. - 0,006 0,955 

 
Mereka akan membalasnya dengan bekerja 
“lebih dari” yang seharusnya mereka kerjakan 
atau menunjukkan Organizational Citizenship 
Behavior yang tinggi dalam bekerja. Jadi, ada 
pertukaran antara karyawan dengan organisasi 
dan antara karyawan dengan atasannya. 

Komponen utama dari teori pertukaran 
sosial (social exchange theory) yang 
melibatkan persepsi terhadap kualitas 
interaksi atasan-bawahan  dan persepsi 
terhadap dukungan organisasional dalam 
penelitian ini adalah hukum imbal-balik 
(norm of reciprocity) yang menyatakan bahwa 
ketika individu  diperlakukan dengan baik 
oleh orang lain maka akan muncul perasaan 
kewajiban bagi individu tersebut untuk 

membalasnya dengan perlakuan yang baik 
pula (Blau, 1964; Gouldner, 1960). Teori ini 
menjadi dasar pemahaman bahwa organisasi 
dan para pimpinannya berperan dalam 
menciptakan “perasaan berkewajiban” dan 
perilaku-perilaku pro-organisasional pada 
karyawan-karyawannya seperti kinerja yang 
meningkat (performance) dan citizenship 
(Wayne et al., 2002). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian yang dilakukan Wayne et al., 
(1997) yang membuktikan bahwa persepsi 
terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan 
dan persepsi terhadap dukungan 
organisasional berkorelasi positif dengan 
Organizational Citizenship Behavior (OCB).  
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Hipotesis tambahan pertama 
menyebutkan ada korelasi positif antara 
persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-
bawahan dengan Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) karyawan. Hasil analisis 
parsial menunjukkan bahwa hipotesis tersebut 
diterima. Hal ini dapat diketahui dari 
koefisien korelasi r-parsial = 0,378 dan p = 
0.001 (p < 0.010). Berarti, semakin tinggi 
persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-
bawahan maka semakin tinggi Organizational 
Citizenship Behavior (OCB) karyawan. 

Hasil penelitian ini menemukan 
sumbangan efektif aspek-aspek persepsi 
terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan 
terhadap Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) karyawan. Setelah dilakukan analisis 
regresi stepwise reduksi bertahap berdasarkan 
bobot sumbangan efektif aspek-aspek persepsi 
terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan 
terhadap Organizational Citizenship Behavior 
(OCB) karyawan, ditemukan dua aspek yang 
paling dominan, yaitu aspek kesediaan atasan 
menggunakan kekuasaan otoritasnya untuk 
membantu bawahan memecahkan masalah yang 
dihadapi (17,137 %) dan aspek kemampuan 
bawahan mempengaruhi atasan untuk 
mengubah peran yang dimainkan (8.161 %).  

Beberapa penelitian tentang OCB dalam 
perspektif pertukaran sosial telah dilakukan, 
misalnya oleh Konovsky dan Pugh (1994). 
Mereka mengemukakan bahwa atasan yang 
baik akan dapat mendorong perilaku 
citizenship, sebab sebuah hubungan 
pertukaran sosial dikembangkan antara 
karyawan dan atasan mereka. Ketika seorang 
atasan memperlakukan karyawan dengan adil, 
maka atas dasar konsep pertukaran sosial dan 
norma imbal-balik (reciprocity), karyawan 
pasti akan membalasnya dengan perilaku 
citizenship yang seimbang.  

Adanya variasi kualitas interaksi atasan-
bawahan dari yang tinggi sampai dengan yang 
rendah akan membawa implikasi bagi suatu 
organisasi. Interaksi yang berkualitas tinggi 
diyakini akan membawa pengaruh positif 
terhadap berbagai perilaku kerja karyawan 
dalam organisasi kerjanya. 

Menurut Wayne et al. (1997), karyawan 
yang memiliki kualitas interaksi yang tinggi 
dengan atasannya dapat mengerjakan 

pekerjaan selain yang biasa mereka lakukan, 
sedangkan karyawan yang memiliki kualitas 
interaksi yang rendah dengan atasannya lebih 
cenderung menunjukkan pekerjaan yang rutin 
saja dari sebuah kelompok kerja. 
Organizational citizenship behavior (OCB) 
dapat didefinisikan sebagai perilaku yang 
mengerjakan lebih dari sekedar perilaku dasar 
sesuai dengan kontrak yang disepakati oleh 
seorang karyawan (Eisenberger et al. 1986).  

Sesuai dengan yang dihipotesiskan, 
persepsi terhadap kualitas interaksi atasan-
bawahan  berkorelasi positif dengan OCB. 
Temuan ini mendukung perspektif pertukaran 
sosial di mana seorang karyawan akan 
menunjukkan kinerja “lebih dari” yang 
disyaratkan (OCB) sebagai bentuk pertukaran 
atau balasan dari hasil interaksi yang positif 
dengan atasannya (misalnya: perhatian, 
pujian, dan bantuan dari atasan).  

Hipotesis minor kedua menyebutkan ada 
korelasi positif antara persepsi terhadap 
dukungan organisasional dengan 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
karyawan. Hasil analisis parsial menunjukkan 
bahwa hipotesis tersebut ditolak. Hal ini dapat 
diketahui dari koefisien korelasi r-parsial = - 
0.006 dan p = 0.955 (p > 0.050). Berarti, 
persepsi terhadap dukungan organisasional 
(POS) tidak berkorelasi positif dengan 
Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
karyawan.  

Walaupun korelasi lugas (product 
moment) menunjukkan bahwa persepsi 
terhadap dukungan organisasional  berkorelasi 
positif secara signifikan dengan OCB (r = 
0.213 ;    p = 0.042), namun variabel persepsi 
terhadap dukungan organisasional didominasi 
oleh variabel persepsi terhadap kualitas 
interaksi atasan-bawahan ketika diuji 
hubungannya secara bersama-sama terhadap 
OCB dengan melakukan analisis regresi. Hal 
ini diduga karena karyawan lebih 
menitikberatkan pertukaran dengan atasannya 
daripada dengan organisasi. Mereka 
menganggap bahwa menunjukkan kinerja 
“lebih dari” yang disyaratkan merupakan 
kewajiban kepada atasan mereka, bukan pada 
organisasi. Hasil ini sesuai dengan studi yang 
dilakukan Settoon et al. (1996) yang 
menemukan bahwa  yang berkorelasi positif 
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dengan OCB adalah persepsi terhadap kualitas 
interaksi atasan-bawahan dan bukan persepsi 
terhadap dukungan organisasional. 

Teori Levinson (1965) tentang 
personifikasi organisasi dapat menjelaskan 
mengapa hipotesis minor kedua ini ditolak. 
Levinson (1965) menyatakan bahwa 
karyawan cenderung memandang tindakan 
agen organisasi (individu yang terlibat dalam 
pertukaran) sebagai tindakan organisasi itu 
sendiri (personifikasi organisasi), karyawan 
menganggap bahwa interaksi mereka dengan 
atasan merupakan interaksi mereka dengan 
organisasi, sehingga sebenarnya mereka 
hanya mengenal satu bentuk pertukaran dalam 
konteks pertukaran sosial di organisasi yaitu 
pertukaran dengan atasan (Leader-Member 
Exchange). Disebabkan oleh anggapan ini 
maka OCB yang dimunculkan karyawan lebih 
merupakan pemenuhan atas hubungan 
pertukaran dengan atasannya daripada dengan 
organisasi.  

Bentuk-bentuk dukungan organisasi ada 
yang yang bersifat ekstrinsik (material) seperti 
gaji, tunjangan, bonus, dan sebagainya; juga 
ada yang bersifat intrinsik (non material) 
seperti perhatian, pujian, penerimaan, 
keakraban, informasi, pengembangan diri, dan 
sebagainya (Kraimer et al., 2001). Dukungan 
organisasional yang bersifat intrinsik diduga 
memberi pengaruh yang lebih kuat terhadap 
munculnya OCB pada karyawan daripada 
dukungan yang bersifat ekstrinsik. Biasanya 
bentuk dukungan yang bersifat intrinsik ini 
didapat oleh karyawan langsung dari 
atasannya, sehingga hubungan pertukaran 
antara karyawan dengan atasannya lebih kuat 
daripada hubungan pertukaran karyawan 
dengan organisasi.  

Beberapa penelitian menemukan 
korelasi positif antara persepsi terhadap 
dukungan organisasional  dengan OCB (Shore 
& Wayne, 1993) dan persepsi terhadap 
kualitas interaksi atasan-bawahan  dengan 
OCB (Wayne & Green, 1993). Penelitian-
penelitian tersebut menunjukkan bahwa ketika 
persepsi terhadap dukungan organisasional 
dan persepsi terhadap kualitas interaksi 
atasan-bawahan diuji secara bersama-sama 
dalam hubungannya dengan OCB, persepsi 
terhadap kualitas interaksi atasan-bawahan 

memiliki hubungan yang lebih kuat dengan 
OCB dibandingkan dengan persepsi terhadap 
dukungan organisasional.  

Berdasarkan uraian di atas, dapatlah 
disimpulkan bahwa kontrak kerja dalam 
sebuah organisasi sangat terkait erat dengan 
hubungan antara atasan dan bawahan. 
Semakin erat hubungan tersebut, dengan 
dilandasi kepercayaan, loyalitas, hubungan 
saling menguntungkan, keakraban, dan saling 
hormat satu sama lain maka semakin baik 
kinerja karyawan (bawahan) baik kinerja in-
role maupun extra-role (OCB). 

Terakhir, penelitian ini memiliki 
beberapa kelemahan yaitu: pertama, 
pemilihan subyek penelitian dengan OCB 
sebagai topik penelitiannya dirasa kurang 
tepat. Konsep OCB yang menitik beratkan 
pada perilaku altruism yang dilakukan secara 
sukarela tanpa mengharap imbalan apa-apa 
akan benar-benar teridentifikasi dengan jelas 
pada subyek yang sudah mapan dalam 
pemenuhan kebutuhan fisiknya atau subyek 
dengan tingkat sosial ekonomi tinggi (misal: 
tingkat manager atau direktur). Subyek 
dengan karakteristik inilah yang akan 
menunjukkan OCB secara konkrit; kedua, 
distribusi angket yang sebagian besar 
mengandalkan pihak manajemen, yang 
berpeluang menekan munculnya evaluasi 
independen terhadap organisasi dan atasan; 
dan ketiga, tidak diketahuinya variasi yang 
mungkin terjadi akibat kontribusi beberapa 
faktor, seperti umur, masa kerja dan tingkat 
pendidikan, karena analisis penelitian ini tidak 
melibatkan berbagai faktor tersebut. 

 
SARAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan 
pembahasan maka diajukan beberapa saran 
sebagai berikut: 
1. Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) karyawan yang berada pada 
kategori tinggi, hendaklah dipertahankan 
dengan terus meningkatkan kualitas 
interaksi atasan-bawahan. Kualitas 
interaksi atasan-bawahan dapat 
ditingkatkan antara lain dengan 
melakukan komunikasi yang lebih intensif 
antara atasan dan bawahan, perhatian yang 
besar oleh atasan terhadap kehidupan 
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kerja bawahannya dengan banyak 
memberikan motivasi dan bantuan-
bantuan yang bisa lebih memudahkan 
bawahannya dalam bekerja (misal: 
pemenuhan segala fasilitas kerja, 
meningkatkan skill bawahannya dengan 
memberikan berbagai macam pelatihan 
yang dibutuhkan) serta menciptakan iklim 
kerja yang bersifat team work sehingga 
satu sama lain bisa saling menguatkan dan 
menutupi kelemahan anggota tim lainnya. 

2. Kualitas interaksi atasan-bawahan yang 
dipersepsikan level tinggi oleh karyawan 
mengindikasikan bahwa hubungan atasan-
bawahan cukup harmonis. Hal ini perlu 
dipertahankan terutama menyangkut aspek 
kesediaan atasan menggunakan kekuasaan 
otoritasnya untuk membantu bawahan 
memecahkan masalah yang dihadapi, yang 
merupakan aspek yang paling dominan 
dalam mempengaruhi OCB. Kesediaan 
atasan menggunakan kekuasaan otoritasnya 
untuk membantu bawahan memecahkan 
masalah yang dihadapi dapat menimbulkan 
rasa hormat dan perasaan hutang budi dalam 
diri bawahan kepada atasannya sehingga 
mereka akan membalasnya dengan 
berperilaku citizenship (OCB) dalam beker-
ja. 

3. Walaupun variabel persepsi terhadap 
dukungan organisasional dalam penelitian 
ini masuk kategori tinggi tetapi 
dipersepsikan lebih rendah daripada kedua 
variabel lainnya. Mungkin perlu bagi 
UNAS untuk lebih meningkatkan lagi 
dukungan organisasionalnya pada 
karyawan-karyawannya dengan lebih 
memperhatikan kesejahteraan 
karyawannya, memberikan penghargaan 
bagi karyawan-karyawan yang berprestasi, 
memberikan beasiswa bagi anak-anak 
karyawan yang berprestasi di sekolahnya 
sebagai bentuk kepedulian terhadap 
kehidupan para karyawannya dan bentuk-
bentuk dukungan lainnya yang bisa 
meningkatkan rasa kepemilikan (sense of 
belonging) karyawan terhadap UNAS.  

4. Pemilihan subyek penelitian dalam 
penelitian tentang OCB ini dirasa kurang 
tepat. Konsep OCB yang menitik beratkan 
pada perilaku altruism yang dilakukan 

secara sukarela tanpa mengharap imbalan 
apa-apa akan benar-benar teridentifikasi 
dengan jelas pada subyek yang sudah 
mapan dalam pemenuhan kebutuhan 
fisiknya atau subyek dengan tingkat sosial 
ekonomi tinggi. Subyek dengan 
karakteristik inilah yang akan 
menunjukkan OCB secara konkrit. 
Mungkin penelitian tentang OCB 
selanjutnya akan lebih tepat bila dilakukan 
pada kalangan manajer atau direksi dalam 
suatu organisasi. 

5. Sumbangan efektif persepsi terhadap 
kualitas interaksi atasan-bawahan (LMX) 
terhadap OCB karyawan hanya sebesar 18 
%, masih ada 82 % lagi yang dapat 
dijelaskan oleh variabel-variabel lain. 
Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut 
tentang Organizational Citizenship 
Behavior (OCB) dengan memperhatikan 
variabel-variabel lain seperti: tipe 
kepribadian, kepuasan kerja, komitmen 
karyawan, gaya kepemimpinan dan masih 
banyak yang lainnya.  
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