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ABSTRAK 

 

. Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada kinerja 

karyawan, karena hal tersebut merupakan elemen penting dalam 

mewujudkan visi, misi, dan tujuan sebuah perusahaan. Suatu 

organisasi atau perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawan. Setiap organisasi selalu berusaha meningkatkan kinerja 

karyawan untuk mencapai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk 

melakukan pengujian seberapa berpengaruh dan bagaimana 

signifikansinya dari variabel – variabel independen tersebut terhadap 

variabel dependennya serta memahaminya dalam perspektif ekonomi 

Islam. 

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah primer yang mana data tersebut diperoleh melalui bantuan 

instrument penelitian berupa kuesioner dan wawancara. Kuesioner 

tersebut dibagikan kepada 30 orang responden dengan teknik 

sampling jenuh. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Organizational 

Citizenship Behavior berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan. Work Satisfaction berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Hasil penelitian dalam 

perspektif ekonomi Islam memperoleh nilai rata-rata indikator yang 

dihasilkan oleh setiap variabel penelitian dalam perspektif ekonomi 

Islam memperoleh nilai dengan kategori baik yang berarti nilai – nilai 

perspektif ekonomi Islam pada karyawan PT. Kiniko Jaya Bersama 

Kota Bandar Lampung telah terealisasikan dengan baik. 

Kata Kunci : Organizational Citizenship Behavior, Work 

Satisfaction, Kinerja Karyawan 
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ABSTRACT 

 

The success of an organization depends on the performance of 

employees, because it is an important element in realizing the vision, 

mission, and goals of a company. An organization or company is 

strongly influenced by the performance of individual employees. Every 

organization is always trying to improve employee performance to 

achieve goals. This study aims to test how influential and how 

significant the independent variables are to the dependent variable 

and understand it from the perspective of Islamic economics. 

The research method used in this study is a quantitative 

method. The type of data used in this study is primary where the data 

is obtained through the help of research instruments in the form of 

questionnaires and interviews. The questionnaire was distributed to 

30 respondents with saturated sampling technique. 

The results showed that: Organizational Citizenship Behavior 

has a positive and significant effect on employee performance. Work 

Satisfaction has a positive and significant effect on Employee 

Performance. The results of the research in the Islamic economic 

perspective obtained the average value of the indicators generated by 

each research variable in the Islamic economic perspective obtained a 

value with a good category which means the values of the Islamic 

economic perspective on employees of PT. Kiniko Jaya with Bandar 

Lampung City has been well realized. 

 

Keywords : Organizational Citizenship Behavior, Work 

Satisfaction, Employee Performance 
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MOTTO 

 

ًحا فَُمٰلقِياِه   ناَساُن اِنََّك َكاِدٌح اِٰلى َربَِّك َكدا ِ  ٰيٰٓاَيَُّها اْلا

"Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-

sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemui-Nya." 

(Q.S. Al-Insyiqaq 84 : 6) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai langkah awal untuk mendapat gambaran yang jelas 

dalam pemahaman penelitian ini, maka peneliti perlu 

menjelaskan secara singkat kata- kata istilah yang terdapat dalam 

proposal ini dengan adanya penegasan arti dan makna dari istilah-

istilah yang ada dijudul. Penelitian ini di harapkan tidak akan 

terjadi kesalah pahaman terkait arti dan makna dari judul 

penelitian ini adapun judul penelitian ini adalah  : PENGARUH 

ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP  BEHAVIOR DAN WORK 

SATISFACTION TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada 

Karyawan PT. Kiniko Jaya Bersama). Adapun penjelasan judul 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pengaruh 

Pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu 

(orang atau benda) yang ikut membentuk watak, 

kepercayaan atau perbuatan seseorang.
1
 

2. Organizational  Citizenship Behavior 

bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh 

individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam 

organisasi, yang bertujuan agar organisasi menjadi lebih 

efektif.
2
 

3. Work Satisfaction  

Suatu sikap pegawai terhadap pekerjaan yang berhubungan 

dengan situasi kerja, kerjasama antar pegawai, imbalan yang 

diterima dalam kerja, dan hal-hal yang menyangkut faktor 

fisik dan psikologis.
3
 

                                                             
1
 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa (Jakarta: PT. Grammedia Pustaka Utama, 2008). 
2  Anna Suzanna, ―Pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Cirebon,‖ 

Jurnal Logika XIX, no. 1 (2017): 42–50. 
3  F. Rondonuwu, W. Rumawas, and S. Asaloei, ―Pengaruh Work-Life 

Balance Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada Hotel Sintesa Peninsula Manado,‖ 

Jurnal Administrasi Bisnis 7, no. 2 (2018): 30–39. 
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4. Kinerja Karyawan 

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dicapai seseorang 

atau kelompok orang sesuai dengan wewenang/tanggung 

jawab masing-masing karyawan selama periode tertentu. 

Sebuah perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja pada 

karyawannya.
4
 

5. Perspektif  

Perspektif adalah konteks system atau persepsi visual yang 

dapat diartikan cara bagaimana objek terlihat pada mata 

manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensi dan posisi 

mata relative terhadap suatu objek.
5
 

6. Ekonomi Islam 

Ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi 

yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan Al-Qur‟an dan 

Al-Sunnah dengan tujuan maslahah (kemaslahatan) bagi 

umat manusia, sehingga secara konsep dan prinsip ekonomi 

Islam adalah tetap, namun pada prakteknya untuk hal-hal 

yang situasi dan kondisi tertentu bisa saja berlaku luwes 

bahkan bisa mengalami perubahan.
6
 

Berdasarkan penjelasan judul di atas maksud dari judul 

skripsi ini adalah sebuah penelitian yang membahas tentang 

―PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR 

DAN WORK SATISFACTION TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 

(Studi Kasus Pada Karyawan PT. Kiniko Jaya Bersama)‖.  

 

B. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini dibutuhkan berbagai perubahan 

baik pada organisasi maupun individu yang berperan di 

dalamnya, dimana sebuah organisasi dituntut untuk terus dapat 

berinovasi, aktif, dan dapat merespon cepat segala kebutuhannya 

                                                             
4 Hendra Gunawan, ―Pengaruh Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan,‖ 

Bongaya Journal for Research in Management (BJRM) 1, no. 2 (2018): 56–61. 
5  Wildana Latif Mahmudi et al., ―Kebenaran Ilmiah (Perspektif Ilmu 

Ekonomi Islam),‖ Orbith 16, no. 2 (2020): 139–146. 
6 Muhammad Turmudi, ―PRODUKSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI 

ISLAM Muhammad Turmudi,‖ Islamadina 18, no. 1 (2017): 37–56. 
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dalam mengembangkan organisasinya. Keberhasilan suatu 

organisasi tergantung pada kinerja karyawan, karena hal tersebut 

merupakan elemen penting dalam mewujudkan visi, misi, dan 

tujuan sebuah perusahaan.  

Boone dan Kurtz dalam penelitianya menyebutkan bahwa hal 

tersebut dapat diwujudkan apabila mengacu pada empat input 

dasar yang harus dilakukan oleh perusahaan yakni : sumber daya 

alam, modal, sumber daya manusia, dan kewirausahaan. Karena 

keempat input yang dimiliki perusahaan bersifat terbatas 

sehingga perusahaan dituntut mampu memberdayakan dengan 

optimal penggunaannya untuk kelangsungan hidup perusahaan. 
7
 

Terlepas dari hal tersebut keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawan. 

Setiap organisasi selalu berusaha meningkatkan kinerja karyawan 

untuk mencapai tujuan.
8
 

Diantara berbagai sumber daya yang dimiliki perusahaan, 

Sumber Daya Manusia (SDM) menempati posisi strategis 

diantara sumber daya lainnya. Tanpa SDM, sumber daya lain 

yang dimiliki oleh organisasi tidak dapat dimanfaatkan apalagi 

untuk dikelola menjadi suatu produk. Organisasi yang baik, 

dalam perkembangannya pastilah menitik beratkan pada sumber 

daya manusia (human resource) guna menjalankan fungsinya 

dengan optimal, khususnya dalam menghadapi perubahan 

lingkungan yang terjadi. Setiap organisasi berkepentingan 

terhadap kinerja terbaik yang mampu dihasilkan oleh rangkaian 

sistem yang berlaku dalam organisasi tersebut. Manajemen SDM 

merupakan salah satu faktor kunci untuk mendapatkan kinerja 

terbaik, karena selain menangani masalah keterampilan dan 

keahlian, manajemen SDM juga berkewajiban membangun 

perilaku kondusif karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik. 

Organisasi pada umumnya percaya bahwa untuk mencapai 

keunggulan harus mengusahakan kinerja hingga ke individualnya 

dengan semaksimal mungkin, karena pada dasarnya kinerja 

                                                             
7  David L Kurtz and Louis E Boone, ―Contemporary Business 2010‖ 

(2008). 
8 A. D Martin, Kompetensi Model, Tren Baru Revitalisasi SDM (Jakarta: 

PT. Refika Aditama, 2000). 
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individu akan mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja, 

dan secara keseluruhan kinerja yang mereka lakukan akan 

berdampak pada baik dan buruknya kinerja sebuah organisasi.  

Perilaku kewarganegaraan dalam organisasi atau 

Organizational citizenship behavior  (OCB) merupakan suatu 

konsep yang baru dalam hal analisis kinerja. Konsep ini 

menjelaskan bahwa perilaku OCB dilakukan oleh seorang 

individu dengan penuh kebebasan (sekehendak hati) dalam 

menentukan sesuatu dan saling pengertian dengan tanpa adanya 

permintaan imbalan atau ganjaran formal lainnya terhadap 

organisasi, sehingga perilaku ini sangat membantu dan 

menguntungkan organisasi. Endah Rahayu Lestari dan Fitriyah 

Gaby menyebutkan bahwa keberhasilan suatu organisasi 

tergantung pada  

Endah Rahayu Lestari dan Fitriyah Gaby menyebutkan bahwa 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya 

adalah Organizational citizenship behavior  (OCB). Menurut 

Suheny Organizational citizenship behavior  (OCB) diartikan 

sebagai perilaku yang meningkatkan nilai dan pemeliharaan 

sosial serta lingkungan psikologis yang mendukung hasil kerja. 

hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Nurul Hikmah dan Hari Susanta mengebutkan bahwa 

Organizational citizenship behavior  (OCB) berpengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan. 
9
 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah kepuasan kerja. Kepuasan kerja mengacu kepada sikap 

dalam diri individu terhadap pekerjaannya. Menurut Sunyoto 

(2012), mendefinisikan kepuasan kerja sebagai bentuk ungkapan 

perasaan dalam diri seseorang terhadap pekerjaanya. Kepuasan 

kerja adalah sikap emosional berupa perasaan yang berawal 

dalam diri sesorang menyenangi dan mencintai pekerjaannya. 

Kepuasan kerja akan membentuk kinerja karyawan dalam 

bekerja, sehingga dengan membentuk budaya kerja yang baik 

                                                             
9  Nurul Hikmah and Hari Susanta Nugraha, ―Pengaruh Komitmen 

Organisasi, Self Efficacy, Dan Organizational Citizenshipbehavior (Ocb) Terhadap 
Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Karyawan Tetap Susan Spa & Resort 

Bandungan),‖ Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis 7, no. 3 (2018): 181–188. 
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dengan memberikan rasa nyaman dalam lingkungan dan memiliki 

kualitas kehidupan kerja yang baik untuk dapat melaksanakan 

tugasnya dengan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. Seseorang dengan yang memiliki kepuasan kerja 

tinggi akan memberikan tanggapan dengan sikap positif terhadap 

pekerjaannya, sedangkan seseorang yang memiliki kepuasan 

kerja yang rendah dengan pekerjaannya akan memberikan 

tanggapan dengan sikap negatif terhadap pekerjaannya. Penelitian 

sebelumnya membahas tentang pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan pernah dilakukan oleh Kristianto, Suharnomo 

dan Ratna, menghasilkan kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

Penelitian ini memilih PT. Kiniko Jaya Bersama sebagai 

objek penelitian. PT. Kiniko Jaya Bersama didirikan pada tahun 

2017 oleh bapak Edi Sosiawan, ST. PT. Kiniko Jaya Bersama 

merupakan perusahaan pengadaan barang dan jasa yang bergerak 

di bidang Electrical dan Mechanical yang berlokasi di jalan 

Untung Suropati Gg Family VII No. 5 Labuhan Ratu, Bandar 

Lampung. Perusahaan ini merupakan mitra dari PT. PLN 

(Persero) Unit Induk Pembangkit area Sumatra bagian selatan 

(Sumbagsel) yang didalamnya meliputi : PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksanaan Pembangkit Bandar Lampung, PT. PLN (Persero) 

Unit Pelaksanaan Pembangkit Tarahan, PT. PLN (Persero) Unit 

Pelaksanaan Pembangkit Sebalang. Kegiatan PT. Kiniko Jaya 

Bersama merupakan perusahaan pengadaan barang dan jasa yang 

bergerak di bidang Electrical dan Mechanical.  

 Berdasarkan hasil wawancara awal dengan Bapak Ahmad 

Ruky, S.T. selaku supervisor PT. Kiniko Jaya Bersama 

mengatakan bahwa adanya tiga kategori perilaku pegawai yang 

penting bagi efektivitas organisasi yang pertama individu harus 

masuk ke dalam dan tinggal di dalam suatu organisasi, kedua 

mereka harus menyelesaikan peran khusus dalam suatu pekerjaan 

tertentu dan ketiga mereka harus terikat pada aktivitas yang 

terdapat pada institusi tersebut. Jika ketiga kategori itu 

disimpulkan maka perilaku yang ditunjukkan pegawai dapat 

digolongkan kepada dua perilaku penting yaitu perilaku in role 

dan perilaku extra role. Perilaku in role adalah peran yang 
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diminta institusi dari seorang pegawai sesuai dengan imbalannya, 

sedangkan extra role adalah peranan yang diminta institusi dari 

seorang pegawai yang tidak berkaitan dengan job description 

yang melebihi dari yang seharusnya.dan diketahui bahwa 

diperusahaan ini kinerja karyawan memang dipengaruhi oleh 

berbagai macam faktor internal mau eksternal. kualitas kinerja 

karwayan diperusahaan ini menurut beliau masih perlu 

ditingkatkan lagi agar kegiatan perusahaan berjalan dengan baik 

dan mampu mencapai tujuan secara maksimal. Dengan 

keterbatasan karyawan, serta untuk mencapai target visi dan misi 

perusahaan. Peran karyawan disinilah yang harus menangani 

peserta maupun masyarakat agar merasa puas dengan jasa yang 

ditawarkan, bukan hanya dibutuhkan kinerja individu saja tetap 

teamwork yang baik. Dibutuhkan dukungan penuh dari karyawan 

yang tidak hanya dapat bekerja dengan baik saja, namun 

diperlukan pula seorang karyawan yang dapat menunjukan 

perilaku yang melebihi peran kerjanya seperti saling tolong 

menolong, bersedia memberikan berbagai masukan atau 

menerima pendapat demi kemajuan dalam suatu proyek yang 

sedang berlangsung, dan bersedia untuk lembur. 

Berdasarkan fenomena yang terjadi menurut hasil wawancara 

awal terhadap beberapa pegawai yang dilakukan oleh peneliti 

yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 yaitu masih 

terdapat perilaku organisasi yang belum sesuai dengan harapan. 

Hal ini dapat dilihat dari sikap pegawai yang hanya mengerjakan 

tugas dan tanggung jawabnya sendiri sesuai dengan job 

satisfaction, serta kurang memiliki keinginan untuk membantu 

rekan kerja yang memiliki beban kerja yang berlebihan. setiap 

pegawai kurang berperan aktif dalam kegiatan, dikarenakan 

setiap kegiatan yang akan diikuti oleh pegawai, jika pegawai 

tersebut mendapatkan surat kerja (SK) terlebih dahulu dari 

atasan. Sehubungan dengan jam kerja pegawai yang banyak 

membuang waktu untuk berbincang-bincang dengan pegawai 

yang lain dengan santai yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. 

Jika keadaan ini dibiarkan terus-menerus tanpa adanya perubahan 

yang dilakukan, akan berdampak pada menurunnya efektivitas 

dan produktivitas di dalam organisasi tersebut, karena 
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pekerjaannya cenderung membosankan. Karyawan hanya akan 

mengerjakan satu jenis pekerjaan yang merupakan job 

description dari posisinya menunjukkan indikasi rendahnya 

kepuasan kerja 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis tertarik 

meneliti lebih dalam terkait dengan ―Pengaruh Organizational 

citizenship behavior Dan Work satisfaction Terhadap Kinerja 

Karyawan Dalam Perspektif Ekonomi Islam‖ dan yang menjadi 

objek dalam penelitian ini adalah PT. . Kiniko Jaya Bersama 

 

C. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka diperlukan 

pembatasan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini. 

Pembatasan masalah dibuat dikarenakan luasnya permasalahan 

dan banyaknya faktor yang mempengaruhi permasalahan yang di 

teliti. Sehingga penelitian ini di fokuskan pada Kinerja Karyawan  

di PT. Kiniko Jaya Bersama di Bandar Lampung. Faktor-faktor 

yang mempengaruhi yang hanya berkaitan dengan variabel yaitu, 

Organizational Citizenship Behavior dan Work Satisfaction. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, 

pokok masalah yang   dirumuskan dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah pengaruh Organizational Citizenship Behavior 

terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah pengaruh  Work Satisfaction terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Apakah pengaruh Organizational Citizenship  Behavior dan  

Work satisfaction terhadap kinerja karyawan? 

4. Bagaimana pandangan Islam terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dan Work Satisfaction terhadap kinerja 

karyawan? 
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E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas adapun tujuan yang 

ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah.
10

 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Organzational 

Citizenship  Behavior Terhadap Kinerja Karyawan? 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Work Satifaction 

terhadap Kinerja karyawan? 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Organizational  

Citizenshp Behavior dan  Work satisfaction terhadap kinerja 

karyawan? 

4. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap 

pengaruh Organzational Citizenship Behavior dan Work 

satisfaction terhadap kinerja karyawan? 

 

F. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk berbagai pihak, bukan     hanya bermanfaat bagi 

penulis melainkan juga bermanfaat bagi pembaca. Berikut 

beberapa manfaat yang bias di dapatdari penelitian ini : 

1. Secara Teoritis 

Di harapkan hasil penelitian ini menambah wawasan keilmuan 

ekonomi khususnya manajemen bisnis yang di tinjau dari 

perspektif ekonomi Islam. hasil penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi bahan masukan dan sumbangan pemikiran yang 

menambah pengetahuan Serta manfaat bagi ilmu pengetahuan 

untuk melengkapi kajian mengenai Kinerja Karyawan dengan 

mengungkap keterkaitan Organzational  Citizenship Behavior 

dan Work satisfaction. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Pengelola PT. Kiniko Jaya Bersama 

Semoga penelitian ini bermanfaat dalam memberikan 

pertimbangan dan kebijakan- kebijakan yang dapat 

digunakan dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Bagi Penulis 

                                                             
10  Suzanna, ―Pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Taspen (PERSERO) Kantor Cabang Cirebon.‖ 



9 

 

Sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan 

berpikir ilmiah, dan kemampuan untuk menuliskannya 

kedalam bentuk karya ilmiah berdasarkan teori ekonomi 

islam .  

c. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat 

dijadikan untuk referensi penelitian selanjutnya.  

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk 

mempermudah dalam pengumpulan data, metode analisis data 

yang digunakan dalam pengolahan data, maka penulis 

mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan 

Organizational Citizenship Behavior, work satisfaction, dan 

kinerja karyawan. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang 

dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu : 

 

Tabel 1.1 

Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No. Nama 

Peneliti dan 

Tahun 

Penelitian 

 

Judul 

 

Hasil Penelitian 

1. Pristiwati  

dan Martiyani  

(2018) 

Pengaruh Komitmen 

Organisasional Dan 

Organizational 

citizenship behavior  

Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Pada 

Karyawan PT PLN 

(Persero) Area Sidoarjo) 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa komitmen 

organisasional dan 

Organizational 

citizenship 

behavior  secara 

simultan 

berpengaruh 

signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan PT PLN 

(Persero) Area 
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Sidoarjo 

2. Iwan Kurnia 

Wijaya 

(2017) 

PENGARUH 

KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN CV 

BUKIT SANOMAS  

Dari hasil 

pengujian dan 

analisis yang telah 

dilakukan maka 

dapat diketahui 

bahwa kepuasan 

kerja yang 

digunakan 

berpengaruh 

terhadap kinerja 

karyawan.  

3. Deni Candra , 

Purba Victor 

P.K 

Lengkong, 

Sjendry 

Loindong  

(2019) 

ANALISIS PENGARUH 

KEPUASAN KERJA, 

MOTIVASI KERJA 

DAN DISIPLIN KERJA 

TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA 

PERUSAHAAN UMUM 

PERCETAKAN 

NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA CABANG 

MANADO 

Hasil perhitungan 

analisis regresi 

berganda 

diketahui bahwa 

variabel kepuasan 

kerja diperoleh 

koefisien sebesar 

0,298 dimana 

hasil ini 

menunjukkan 

bahwa arah 

hubungan 

kepuasan kerja 

dengan Kinerja 

Karyawan adalah 

positif, hal ini 

berarti bahwa 

variabel kepuasan 

kerja positif dan 

signifikan 

terhadap Kinerja 

Karyawan 

perusahaan umum 

percetakan negara 
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republik indonesia 

cabang Manado.  

4. Anna Suzana 

(2017) 

PENGARUH 

ORGANIZATIONAL 

CITIZENSHIP 

BEHAVIOR (OCB) 

TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN (STUDI 

DI : PT. TASPEN 

(PERSERO) KANTOR 

CABANG CIREBON) 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa 

organizational 

citizenship 

behavior (OCB) 

terhadap 

berpengaruh 

positif dengan 

angka 0,865 

terhadap kinerja 

karyawan  

5. Sri Annisa  

(2018) 

Pengaruh organizational 

citizenship behavior 

(OCB) terhadap kinerja 

karyawan pada PT 

Telkom Blimbing 

Malang 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan 

bahwa adanya 

OCB 

(Organizational 

Citizenship 

Behavior) di 

lingkungan kerja 

yang dapat 

mempengaruhi 

kinerja karyawan 

pada PT Telkom 

Blimbing Malang.  

6. Delima 

Asyanti 

Simanjuntak, 

Robert Tua 

Siregar Sisca, 

Erbin 

Chandra  

(2018) 

PENGARUH OCB 

(ORGANIZATIONAL 

CITIZENSHIP 

BEHAVIOR) DAN 

KARAKTERISTIK 

INDIVIDU TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI 

PADA KANTOR 

PELAYANAN 

Hasil riset 

membuktikan ada 

pengaruh positif 

antara OCB dan 

karakteristik 

individu terhadap 

kinerja pegawai 

serta ada 

hubungan yang 
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KEKAYAAN NEGARA 

DAN LELANG  

KOTA 

PEMATANGSIANTAR 

kuat antara OCB 

dan karakteristik 

individu terhadap 

kinerja pegawai 

pada Kantor 

Pelayanan 

Kekayaan Negara 

dan Lelang Kota 

Pematangsiantar.  

7. Zulkifli 

Azhari, Erwin 

Resmawan, 

M. Ikhsan 

(2017) 

Pengaruh kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan 

bahwa kepuasan 

kerja memiliki 

pengaruh positif 

bagi kinerja 

namun tidak 

berpengaruh 

secara signifikan 

terhadap kinerja 

karyawan pada 

Dinas Tenaga 

Kerja dan 

Transmigrasi 

Kabupaten Berau.  

8. Mutia Arda 

(2019) 

Pengaruh Kepuasan 

Kerja Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Bank 

Rakyat Indonesia Cabang 

Putri Hijau Medan 

Hasil penelitian 

ini menunjukkan 

bahwa variabel 

kepuasan kerja 

dan disiplin kerja 

secara bersama-

sama berpengaruh 

positif terhadap 

kinerja karyawan 

Bank Rakyat 

Indonesia Cabang 

Putri Hijau Medan 

9. Dedi Umardi   

(2019) 

PENGARUH 

KEPUASAN KERJA 

Dari hasil ini 

membuktikan 
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TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN CV 

BUKIT SANOMAS 

pengaruh 

kepuasan kerja 

terhadap kinerja 

karyawan adalah 

signifikan. 

10. Tjiong Fei 

Lie dan Dr. 

Ir. Hotlan 

Siagian, M.Sc 

(2020) 

PENGARUH 

KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN 

MELALUI MOTIVASI 

KERJA PADA CV. 

UNION EVENT 

PLANNER 

Berdasarkan hasil 

analisis data, 

dapat disimpulkan 

bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh 

signifikan 

terhadap motivasi 

kerja karyawan 

CV. Union Event 

Planner. 

Sumber : Data diolah Penulis, (2022) 

 

Berdasarkan tabel diatas terdapat persamaan dan perbedaan 

dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh  Pristiwati dan Martiyani  

(2018) dengan judul ―Pengaruh Komitmen Organisasional 

Dan Organizational citizenship behavior  Terhadap Kinerja 

Karyawan (Studi Pada Karyawan PT PLN (Persero) Area 

Sidoarjo)‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

Organizational citizenship behavior  dan pada variable Y 

yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Kurnia Wijaya (2017) 

dengan judul ―PENGARUH KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN CV BUKIT 

SANOMAS‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

kepuasan kerja dan pada variable Y yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Deni Candra , Purba Victor 

P.K Lengkong, Sjendry Loindong (2019) dengan judul 
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―ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KERJA, 

MOTIVASI KERJA DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN UMUM 

PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

CABANG MANADO‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

kepuasan kerja dan pada variable Y yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Anna Suzana (2017) dengan 

judul ―PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR (OCB) TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

(STUDI DI : PT. TASPEN (PERSERO) KANTOR 

CABANG CIREBON)‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

organizational citizenship behavior (OCB)   dan pada 

variable Y yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Annisa (2018) dengan 

judul ―Pengaruh organizational citizenship behavior (OCB) 

terhadap kinerja karyawan pada PT Telkom Blimbing 

Malang‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

organizatioal citizenship behavior (OCB)   dan pada variable 

Y yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Delima Asyanti Simanjuntak, 

Robert Tua Siregar Sisca, Erbin Chandra (2018) dengan 

judul ―PENGARUH OCB (ORGANIZATIONAL 

CITIZENSHIP BEHAVIOR) DAN KARAKTERISTIK 

INDIVIDU TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA 

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN 

LELANG KOTA PEMATANGSIANTAR‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

organizatioal citizenship behavior (OCB)   dan pada variable 

Y yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X 
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7. Penelitian yang dilakukan Zulkifli Azhari, Erwin 

Resmawan, M. Ikhsan (2017) dengan judul ―Pengaruh 

kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

kepuasan kerja dan pada variable Y yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Arda (2019) dengan 

judul ―Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Putri Hijau Medan‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

kepuasan kerja dan pada variabel Y yaitu kinerja karyawan. 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X. 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Umardi (2019) dengan 

judul ―PENGARUH KEPUASAN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN CV Garuda Makmur‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

kepuasan kerja dan pada variable Y yaitu kinerja karyawan 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X 

10. Penelitian yang dilakukan oleh Tjiong Fei Lie dan Dr. Ir. 

Hotlan Siagian, M.Sc (2020) dengan judul ―PENGARUH 

KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN MELALUI MOTIVASI KERJA PADA CV. 

UNION EVENT PLANNER‖. 

Persamaannya : Persamaan terletak pada variabel X 

kepuasan kerja dan pada variabel Y yaitu kinerja karyawan 

Perbedaannya : Perbedaan terletak pada variabel X. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi terdiri dari sebagai berikut : 

 

Bab I. Pendahuluan 

Bab Pendahuluan terdiri dari unsur penegasan judul, latar 

belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, kajian penelitian terdahulu yang 

relevan, dan sistematika penulisan. 
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Bab II. Landasan Teori dan Pengajuan Hipotesis 

Bab ini berisi teori yang digunakan dan pengajuan hipotesis. 

 

Bab III. Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi waktu dan tempat penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian, populasi, sampel dan teknik pengumpulan data, 

definisi operasional variabel, instrument penelitian, uji validitas 

dan reliabilitas, uji prasarat analisis, dan uji hipotesis. 

 

Bab IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi deskripsi data, pembahasan hasil penelitian dan 

analisi 

 

Bab V. Penutup 

Bab ini berisi simpulan hasil penelitian dan rekomendasi. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN PENGAJUAN HIPOTESIS 

 

A. Teori Perilaku Organisasi 

Chusmer dan Kober  menyatakan bahwa Teori 

Perilaku Organisasi menyatakan peran, pangkat, dan prinsip-

prinsip kelompok mempengaruhi perilaku karyawan, 

karenanya afiliasi keagamaan dapat mempengaruhi perilaku 

kerja termasuk kepuasan kerja. Dengan semakin 

berkembanganya dunia, permasalahan manusia semakin 

kompleks. Manusia pada dasarnya tidak dapat sendiri dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya, dia akan membentuk suatu 

kelompok yang kemudian disebut organisasi, apapun bentuk 

kelompok itu. Manusia adalah pendukung utama setiap 

organisasi. Perilaku manusia yang berada dalam suatu 

kelompok atau organisasi adalah awal dari perilaku 

organisasi. Menurut Rivai perilaku organisasi adalah studi 

yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam 

suatu kelompok tertentu. Hal ini meliputi aspek yang 

ditimbulkan oleh pengaruh organisasi terhadap manusia, 

demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh manusia 

terhadap organisasi.
11

 Menurut Robbins dan Judge perilaku 

organisasi merupakan suatu bidang studi yang 

menginvestasikan dampak dari perilaku individu, kelompok 

dan struktur dalam organisasai, dengan maksud menerapkan 

pengetahuan untk memperbaiki efektivitas organisasi. 

Sedangkan Wibowo hakikatnya perilaku organisasi 

merupakan bidang studi lintas disiplin yang mempelajari 

tentang bagaiana memperbaiki sikap dan perilaku individu 

dan kelompok dalam oganisasi sehingga dapat memberikan 

kontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan organisasi.
12

 

 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia 

                                                             
11  Veithzal Z. Rivai, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2012). 
12  Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi Edisi Kedelapan Jilid Satu 

(Jakarta: Pearson Education Asia Pte. Ltd. Dan PT Prenhalindo., 2001). 
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1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Lee dalam Swastha dan Sukotjo manajemen 

adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, 

mengarahkan, mengkoordinasikan serta mengawasi tenaga 

manusia dengan bantuan alat- alat untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dari definisi manajemen tersebut 

dapat diambil suatu kesimpulan bahwa manajemen 

mempunyai lima fungsi, yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan 

pengawasan. 

Kelima macam fungsi manajemen ini sangat penting 

di dalam menjalankan semua kegiatan. Semua ini 

dimaksudkan agar kegiatan apapun yang dilakukan dapat 

berjalan baik, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat 

tercapai. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang 

atau sebuah lembaga tentu memiliki tujuan dan untuk 

mecapai tujuan perlu adanya perencanaan yang 

menggambarkan 1) Apa, 2) Bagaimana, 3) Mengapa dan 4) 

Kapan akan dilakukan. 

Berdasarkan beberapa para ahli, maka dapat 

disimpulkan yang dimaksud dengan manajemen adalah 

suatu ilmu dan seni mengatur, merencanakan, 

mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasikan 

berbagai kegiatan dan sumber daya dengan tujuan tertentu 

secara efektif dan efisien di samping dapat memberikan 

manfaat dalam kehidupan manusia. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan 

pendekatan terhadap manajemen manusia. Pendekatan 

terhadap manajemen manusia tersebut didasarkan pada 

nilai manusia dalam hubungannya dengan organisasi. 

Manusia merupakan sumber daya yang penting dalam 

suatu organisasi, di samping itu efektivitas organisasi 

sangat ditentukan oleh manajemen manusia. 

Unsur manusia (Man) ini berkembang menjadi suatu 

bidang ilmu khusus untuk mempelajari bagaimana 

mengatur suatu bidang ilmu khusus untuk mempelajari 

bagaimana proses pemanfaatan sumber daya manusia 
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secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu 

dan dapat memberikan kepuasan bagi semua pihak. 

MSDM adalah suatu bidang manajemen yang mempelajari 

hubungan dan peranan manusia dalam organisasi atau 

perusahaan. 

Berdasarkan pengertian mengenai manajemen sumber 

daya manusia yang diungkapkan beberapa ahli, maka dapat 

dibuat suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan 

manajemen sumber daya manusia adalah pendekatan 

terhadap pengelolaan manajemen manusia dalam 

melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, 

kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan 

hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan 

organisasi. 

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menurut Rosidah menyatakan bahwa terdapat lima 

fungsi manajemen sumber daya manusia, yaitu: 1). 

Pengadaan, 2). Pengembangan, 3). Pemberian kompensasi, 

4). Pengintegrasian dan 5). Pemeliharaan dan pelepasan 

sumber daya manusia. 

Untuk mencapai suatu tujuan dalam sumber daya 

manusia, maka adapun fungsi-fungsi manajemen sumber 

daya manusia adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi Manajerial 

a) Perencanaan 

Fungsi perencanaan meliputi penentuan program 

sumber daya manusia yang akan membantu 

pencapaian tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan 

b) Pengorganisasian 

Fungsi pengorganisasian adalah membentuk 

organisasi dengan merancang susunan dari 

berbagai hubungan antara jabatan, personalia dan 

faktor-faktor fisik 

 

c)  Pengarahan 
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Fungsi pengarahan adalah mengusahakan agar 

karyawan mau bekerja secara efektif melalui 

perintah motivasi. 

d) Pengendalian 

Fungsi pengendalian adalah mengadakan 

pengamatan atas pelaksanaan dan membandingkan 

dengan rencana dan mengoreksinya jika terjadi 

penyimpangan. 

2.  Fungsi Operasional 

a) Pengadaan 

Fungsi pengadaan meliputi perencanaan sumber 

daya manusia, perekrutan, seleksi, penempatan dan 

orientasi karyawan, perencanaan mutu dan jumlah 

karyawan. 

b) Pengembangan 

Fungsi pengembangan memiliki tujuan untuk 

meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan 

sikap karyawan agar dapat melaksanakan tugas 

dengan baik. 

c) Kompensasi 

Fungsi kompensasi dapat diartikan sebagai 

pemberian penghargaan yang adil dan layak 

kepada karyawan sebagai balas jasa kerja mereka 

d) Integrasi 

Fungsi integrasi karyawan ini meliputi usaha-usaha 

untuk menyelaraskan kepentingan individu 

karyawan, organisasi dan masyarakat. 

e) Pemeliharaan 

Fungsi pemeliharaan tidak hanya mengenai usaha 

untuk mencegah kehilangan karyawan-karyawan 

tetapi dimaksudkan untuk memelihara sikap kerja 

sama dan kemampuan bekerja karyawan. 

f) Pemutusan Hubungan Kerja 

Fungsi pemutusan hubungan kerja adalah 

memutuskan hubungan kerja dan 

mengembalikannya kepada masyarakat. Proses 

pemutusan hubungan kerja yang utama adalah 
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pensiun, pemberhentian dan pemecatan terhadap 

karyawan. 

3. Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Islam 

Manajemen sebenarnya mengatur sesuatu agar 

dilakukan dengan tepat, terarah, jelas dan tuntas yang 

disyariatkan dalam ajaran Islam. Begitu juga dalam 

melakukan segala sesuatu harus dilakukan dengan benar, 

baik dan terencana agar terhindar dari rasa ragu dalam 

menjalankan sesuatu terutama dalam usaha maupun 

organisasi. Manajemen sumber daya manusia dipandang 

perlu untuk pengembangan suatu organisasi serta mengatur 

segala aktivitas karyawan. Para karyawan diharapkan 

mampu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dalam 

suatu organisasi. Islam merupakan sumber nilai dalam 

organisasi. Islam memandang MSDM sebagai bagian inti 

organisasi yang berhubungan dengan perilaku pekerja, 

seperti hubungan antara satu dengan yang Ihsan Rahmat 

Manajemen Sumber Daya Manusia Islam lain, 

pengembangan diri, dan yang lebih penting lagi adalah 

Islam membangun budaya organisasi melalui perilaku 

pekerja. Mellahi dan Budhwar dalam Sarwar dan Abugre 

menjelaskan beberapa prinsip dasar Islam yang sejalan 

dengan organisasi, yakni prinsip konsultasi (Syariah), 

kejujuran (al-Sidq), kepercayaan (al-Amanah), keadilan 

dalam berurusan dengan karyawan (al-Adl), kerjasama 

(alTa'waan), dan prinsip keunggulan atau kesempurnaan 

(al-Ikhlas). Khan et al., menambahkan beberapa prinsip, 

yakni persaudaraan (al-Ukhuwwah), kebajikan (al-Ihsan), 

pemenuhan kontrak (Ifa al- 'Aqd), hak pekerja (Haquq al-

'Ibad), dan kompensasi yang adil (al-Ujrah).
13

 

  

                                                             
13 Ihsan Rahmat, ―Manajemen Sumber Daya Manusia Islam: Sejarah, Nilai 

Dan Benturan,‖ Jurnal Ilmiah Syi’ar 18, no. 1 (2018): 23. 
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C. Organizational Citizenship Behavior 

1. Pengertian Organizational Citizenship Behavior  

Organizational citizenship behavior  merupakan 

kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di tempat 

kerja. Organizational citizenship behavior  ini melibatkan 

beberapa perilaku meliputi perilaku menolong orang lain, 

menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap 

aturan-aturan dan prosedurprosedur di tempat kerja. 

Perilaku-perilaku ini menggambarkan ―nilai tambah 

karyawan‖ yang merupakan salah satu bentuk perilaku 

prososial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif dan 

bermakna membantu.
14

 

Menurut Permatasari mengemukakan bahwa OCB 

merupakan perilaku individual yang bersifat bebas 

(discretionary), yang tidak secara langsung mendapatkan 

penghargaan dari sistem imbalan formal, dan yang secara 

keseluruhan (agregat) akan meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas fungsi pada organisasi. Menurut Muhdar, 

Organizational citizenship behavior  (OCB) merupakan 

model kegiatan yang membuat organisasi secara intrinsik 

dapat bekerjasama dan berhubungan dalam konteks sistem 

terbuka. Agar organisasi efektif, individu harus masuk ke 

dalam sistem tersebut, mau menunjukkan peran dengan 

kriteria minimal untuk mencapai kinerjanya, dan 

melaksanakan perilaku yang inovatif dan spontan untuk 

menjalankan fungsi organisasi. Sedangkan menurut 

Muhdar Organizational citizenship behavior  muncul dari 

dalam diri individu berupa keinginannya untuk 

memberikan kontribusi terhadap organisasi.
15

 

 

 

                                                             
14  Ahmad Bustomi, Irfan Sanusi, and Herman Herman, ―Pengaruh 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) Terhadap Kinerja Pegawai Kementerian 

Agama Kota Bandung,‖ Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah 5, no. 1 (2020): 1–16. 
15  Y. Putri and H. Utami, ―PENGARUH ORGANIZATIONAL 

CITIZENSHIP BEHAVIOR (OCB) TERHADAP KINERJA (Studi Pada Tenaga 
Perawat Ruang Rawat Inap Rumah Sakit Baptis Batu),‖ Jurnal Administrasi Bisnis S1 

Universitas Brawijaya 46, no. 1 (2017): 27–34. 
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2. Indikator Organizational Citizenship Behavior  

Menurut Muhdar terdapat beberapa indikator 

Organizational citizenship behavior  yaitu sebagai 

berikut:
16

 

a. Altruism (Helping)  

Mengutamakan kepentingan orang lain. Dimensi ini 

mengarah kepada memberi pertolongan yang bukan 

merupakan kewajiban yang ditanggungnya. Ketika 

seorang karyawan memberikan pertolongan kepada 

karyawan lain untuk menyelesaikan tugas dalam 

keadaan tertentu, misalnya seorang karyawan baru 

sembuh dari sakitnya. 

b. Conscientiousness 

Ketelitian atau dikerjakan secara seksama, yang 

mengacu pada seorang karyawan dalam mengerjakan 

tugas-tugas yang diberikan dengan cara melebihi atau 

diatas apa yang telah disyaratkan. Dimensi ini 

menjangkau jauh diatas dan jauh ke depan dari 

panggilan tugas. Karyawan akan lebih sopan dan 

bekerja sama sehingga terciptanya lingkungan kerja 

yang menyenangkan. 

c. Sportmanship (sikap sportif) 

Sikap sportif, merupakan keadaan atau sifat jujur dan 

murah hati, sehingga lebih menekankan pada aspek 

positif organisasi dari pada aspek negatif. Memberikan 

rasa toleransi terhadap gangguan dalam pekerjaan, yaitu 

ketika seorang karyawan memikul pekerjaan yang tidak 

mengenakkan tanpa harus menunjukan keluhan. 

Seseorang yang mempunyai tingkatan tinggi dalam 

sportmanship akan meningkatkan iklim positif diantara 

para karyawan. Karyawan akan lebih sopan dan lebih 

bisa bekerja sama dengan yang lain sehingga 

menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan 

                                                             
16  L Latifah and S Efendi, ―PENGARUH ORGANIZATIONAL 

CITIZENSHIP BEHAVIOUR, KETERLIBATAN KERJA DAN GAYA 
KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL TERHADAP …,‖ Oikonomia: Jurnal 

Manajemen, 2019. 
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d. Courtessy (kebaikan) 

Merupakan kebaikan, kesopanan, tata susila atau rasa 

hormat termasuk perilaku seperti membantu seseorang 

dalam mencegah terjadinya suatu permasalahan atau 

mengurangi berkembangnya suatu masalah. Kebaikan 

(courtessy) merujuk pada tindakan pengajaran kepada 

orang lain sebelum ia melakukan tindakan yang 

berkaitan dengan pekerjaannya. Seorang yang memiliki 

dimensi ini adalah orang yang menghargai dan 

memperhatikan orang lain 

e. Civic Virtue 

Merupakan perilaku yang ikut serta mendukung fungsi 

administrasi organisasi. Perilaku ini berupa partisipasi 

aktif karyawan dalam hubungan keorganisasian, 

misalnya menghadiri rapat, menjawab surat-surat dan 

selalu mengikuti isu terbaru yang menyangkut 

organisasi. Seseorang yang memiliki dimensi ini adalah 

orang yang menghargai dan memperhatikan orang lain. 

3. Organizational Citizenship Behavior  dalam Pandangan 

Islam 

Organizational citizenship behavior  dalam perspektif 

Islam merupakan perilaku yang sesuai nilai-nilai yang 

diajarkan dalam Islam yaitu nilai-nilai ketulusan, ta’awun, 

ukkuwah dan mujahadah. Penjabaran Organizational 

citizenship behavior  ke dalam dimensi menurutnya 

adalah:
17

 

a. Dimensi Ta’awun (saling tolong menolong), sesama 

muslim adalah saudara sehingga harus saling tolong 

menolong. Dalam konteks Organizational citizenship 

behavior  konvensional ta‘awuf sama dengan dimensi 

alturisme  

b. Dimensi Sportif, sikap yang positif dalam situasi dan 

kondisi yang tidak menyenangkan tetap menunjukkan 

sikap ikhlas jika menghadapi pendapat yang berbeda. 

                                                             
17 Susi Adiawaty, ―Dimensi-Dimensi Organizational Citizenship Behavior 

Dalam Perspektif Islam,‖ ESENSI: Jurnal Manajemen Bisnis 24, no. 1 (2021): 135–

138. 
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Dalam dimensi Organizational citizenship behavior  

konvensional dimensi sportif sama dengan dimensi 

sportsmanship.  

c. Mujahadah (sungguh-sungguh), sikap bersungguh-

sungguh saat menjalankan tugas kerja yang dimulai dari 

niat ibadah dan jihad sehingga langkah tindakan 

dilakukan dengan ikhlas. 

Perilaku Citizenship ini sebenarnya bertumpu pada 

ajaran saling mencintai dan menyayangi (mahabbah), yaitu 

perilaku yang selalu ingin memberi dan tidak memiliki 

pamrih atau imbalan, perilaku ini mengedepankan moral 

dan kemanusiaan. Al-Quran mengajarkan pada ummatnya 

agar saling menjaga kehidupan di antara manusia : 

 

َنا ۛ  ِمْن َاْجِل ٰذِلَك  ِبَغْْيِ  ۛ  َمْن قَ َتَل نَ ْفًسا ۛ  اَنَّه ِاْسَراِۤءْيلَ  ْْ ۛ  َبِن  َعٰلى َكَتب ْ
ًعا ي ْ َا قَ َتَل النَّاَس َجَِ َا ۛ  نَ ْفٍس َاْو َفَساٍد ِِف اْْلَْرِض َفَكاَّنَّ  ۛ  َوَمْن َاْحَياَها َفَكاَّنَّ

ًعا  ي ْ ٰنتِ  َوَلَقدْ ۛ  َاْحَيا النَّاَس َجَِ ُهْم بَ ْعَد  َجاَۤءتْ ُهْم ُرُسلَُنا بِاْلبَ ي ِّ ن ْ ُُثَّ ِانَّ َكِثيْ ًرا مِّ
 ٰذِلَك ِِف اْْلَْرِض َلُمْسرِفُ ْونَ 

 “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi 

Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, 

bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan 

karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia 

telah membunuh semua manusia. Barangsiapa memelihara 

kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah 

memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya 

Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan 

(membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi 

kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui 

batas di bumi.” (Q.S. Al – Maidah ayat 32)
18

 

                                                             
18  Kemenag RI, ―QURAN KEMENAG,‖ Quran.Kemenag.Go.Id, 

https://quran.kemenag.go.id/sura/5/32. 
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa dalam pandangan 

al-Quran semua manusia sama, apapun ras, golongan dan 

agamanya adalah sama dari segi kemanusiaannya. Oleh 

sebab itu hendaknya saling menjaga dan mencintai sesama 

manusia.
19

 

Jika karyawan organisasi memiliki sikap 

Organizational citizenship behavior  berperspektif Islam 

seperti dimensi di atas maka ia akan menunjukkan sikap 

ukhuwah Islamiah yang menerapkan dan menjalankan 

ajaran dalam syariat Islam. Organisasi akan berjalan dalam 

proses bisnis yang damai, tenteram dan membawa 

ketenangan bagi seluruh karyawan. Karyawan akan dengan 

sukarela dan bekerja dengan sungguh-sungguh 

menjalankan proses bisnis organisasi. Hal ini tentu saja 

akan mendorong tercapainya sasaran dan tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan. Dari tulisan ini penulis dapat 

memberikan saran agar dilakukannya penelitian empiris 

terhadap dimensi-dimensi Organizational citizenship 

behavior  berperspektif Islami bagi peneliti yang tertarik 

dengan Organizational citizenship behavior. Dari 

penelitian empiris dapat diterapkan oleh organisasi untuk 

meningkatkan Organizational citizenship behavior  

berperspektif Islam pada karyawannya. 

 

D. Work Satisfaction 

1. Pengertian Work Satisfaction 

Segala aktivitas yang dilakukan karyawan di 

perusahaan berujung kepada kepuasan kerja. Setiap 

individu mempunyai tingkat kepuasan yang berbeda-beda. 

Salah satu sasaran penting dalam manajemen sumber daya 

manusia pada suatu organisasi adalah terciptanya kepuasan 

kerja karyawan yang bersangkutan sehingga dengan 

adanya kepuasan terhadap pekerjaannya tersebut 

                                                             
19  Ilfi Nur Diana, ―Organizational Citizenship Behavior (OCB) Dalam 

Islam,‖ Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial 1, no. 2 (2017): 141–148, 
http://digilib.mercubuana.ac.id/manager/t%21@file_artikel_abstrak/Isi_Artikel_5045

37418158.pdf. 
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diharapkan dapat mempengaruhi pencapaian tujuan 

organisasi yang lebih baik. Kepuasan kerja karyawan 

merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan 

kinerja suatu perusahaan, sehingga kepuasan kerja 

karyawan mempengaruhi kinerja unit secara keseluruhan.
20

 

Menurut Afandi Kepuasan kerja adalah suatu 

efektifitas atau respons emosional terhadap berbagai aspek 

pekerjaan. Seperangkat perasaan pegawai tentang 

menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Sikap 

umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan 

perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima 

pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka 

terima. Kepuasan kerja merupakan respon afektif atau 

emosional terhadap berbagai segi atau aspek pekerjaan 

seseorang sehingga kepuasan kerja bukan merupakan 

konsep tunggal. Seseorang dapat relative puas dengan 

salah satu aspek pekerjaan dan tidak puas dengan satu atau 

lebih aspek lainnya. Kepuasan kerja merupakan sikap 

(positif) tenaga kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul 

berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian 

tersebut dapat dilakukan terhadap salah satu pekerjaanya, 

penilaian dilakukan sebagai rasa menghargai dalam 

mencapai salah satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. 

Karyawan yang puas lebih menyukai situasi kerjanya 

daripada tidak menyukainya.
21

 

2. Indikator Work Satisfaction 

Kepuasan kerja sesorang karyawan yang berbeda-

beda karena setiap karyawan memiliki batasan-batasan 

sendiri sejauh mana ia merasa puas atau tidak puas. 

Menurut Smith, Kendall dan Haulin (2010) membagi 

                                                             
20  Gilang Arnaldo and Kurniati W Andani, ―Pengaruh Motivasi Kerja Dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan,‖ Jurnal Manajerial Dan 

Kewirausahaan (2021). 
21  Ahmad Hasan Ridwanullah and Fitri Lukiastuti, ―Pengaruh Iklim 

Organisasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention Dan Komitmen 
Organisasi Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Bank BPD Jateng Capem Johar 

Semarang,‖ STIE Bank BPD Jateng (2020). 
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menjadi lima indicator untuk mengukur kepuasan kerja 

karyawan yang terdiri dari:
22

 

a) Pekerjaan itu Sendiri 

Pekerjaan itu sendiri merupakan sumber utama 

kepuasan. Karyawan akan cenderung lebih menyukai 

pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kesempatan 

untuk menggunakan keterampilan, kemampuan, 

menawarkan tugas yang bervariasi, kebebasan serta 

umpan balik atau masukan mengenai seberapa 

baikhasil pekerjaan yang dilakukan. Ciri-ciri ini 

membuat pekerjaan secara mentalitas menantang, 

akan tetapi terlalu banyak tantangan akan 

menimbulkan frustasi dan gagal. Dengan kondisi 

tantangan yang sesuai, akan membuat karyawan 

mengalami kesenangan dan kepuasan kerja. 

b) Gaji 

Merupakan sejumlah bayaran yang diterima dan 

tingkat dimana hal ini bisa dipandang sebagai hal 

yang dianggap pantas dibandingkan dengan orang 

lain. Gaji merupakan salah satu faktor terpenting 

dalam menilai kepuasan kerja karyawan. Apabila 

yang diterima individu sesuai dengan pekerjaan, 

tingkat keterampilan individu, dan standar upah yang 

diterima pekerja sesuai yang berlaku dalam 

masyarakat maka kemungkinan besar karyawan akan 

memperoleh kepuasan kerja. 

c) Promosi 

Promosi berkaitan dengan kesempatan untuk 

maju didalam organisasi. Semua karyawan berhak 

untuk mengebangkan karir mereka. Promosi 

merupakan suatu kesempatan bagi karyawan untuk 

dapat berkembang, meningkatkan rasa tanggung 

jawab dan meningkatkan status sosial. Apabila setiap 

karyawan merasa bahwa keputasan-keputasan 

                                                             
22 Christian Sahat Parasian and I Gede Adiputra, ―Pengaruh Stres Kerja Dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan,‖ Jurnal Manajerial Dan 

Kewirausahaan (2021). 
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promosi telah dilaksanakan dengan adil dan melalui 

cara-cara yang sesuai maka kemungkinan besar 

karyawan akan dapat merasakan adanya kepuasan 

didalam pekerjaan mereka. 

d) Pengawasan 

Pengawasan berkaitan dengan kemampuan 

atasan untuk memberikan bantuan teknis dan 

dukungan perilaku. Terdapat dua dimensi gaya 

pengawasan yang akan mempengaruhi kepuasan 

kerja. Pertama adalah berpusat pada karyawan dimana 

diukur dari tingkat atasan menggunakan ketertarikan 

personal dan peduli terhadap karyawan. Hal tersebut 

dapat        terlihat dari cara-cara seperti meneliti 

seberapa baik kerja karyawan, memberikan nasehat 

dan bantuan pada individu serta berkomunikasi secara 

personal maupun dalam konteks pekerjaan. Kedua 

adalah partisispasi atau pengaruh, seperti manajer 

memungkinkan bawahannya untuk berpartisipasi 

dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi 

pekerjaan mereka. Cara tersebut merupakan salah satu 

cara untuk membuat kepuasan kerja yang lebih tinggi. 

e) Rekan Kerja 

Sebagian karywan tidak mungkin bekerja tanpa 

melakukan interaksi dengan rekan kerja lainnya, 

karena pada dasarnya semua individu merupakan 

makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri yang 

membutuhkan bantuan orang lain melalui interaksi. 

Selain itu mereka juga ingin dihargai satu sama lain 

dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Pada 

umumnya rekan kerja atau tima yang kooporatif 

merupakan sumber kepuasan kerja yang paling 

sederhana pada karyawan. 

3. Work Satisfaction dalam Pandangan Islam 

Jika kepuasan kerja dikaitkan dengan ajaran Islam 

maka yang muncul adalah tentang ikhlas, sabar, dan 

syukur. Ketiga hal tersebut dalam kehidupan kita 

sehari-hari sangat berkaitan dengan permasalah yang 
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muncul dalam bekerja terutama kepuasan kerja. Bekerja 

dengan ikhlas, sabar dan syukur kadang-kadang 

memang tidak menjamin menaikkan output. Tapi 

sebagai proses, bekerja dengan ketiga aspek tersebut 

memberikan nilai tersendiri. Dengan bekerja secara 

ikhlas yang disertai dengan sabar dan syukur maka ada 

nilai satisfaction tertentu yang diperoleh, yang tidak 

hanya sekedar output. Ketika pekerjaan selesai maka 

ada kepuasan yang tidak serta merta berkaitan langsung 

dengan output yang diperoleh. Hal ini sesuai dengan 

firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7 : 

ْن َكَفرْ  ْن َشَكْرتُْم ََلَزِْيَدنَُّكْم َولَىِٕ ٧ -تُْم ِانَّ َعَذاِبْي َلَشِدْيٌد َوِاْذ تََاذََّن رَبُُّكْم لَىِٕ  

“sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti akan 

kami tambahkan (nikmat-ku) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (nikmat-ku), maka sesungguhnya azabku 

sangat pedih”. (Q.S. Ibrahim :7)
23

 

Syukur berarti memaksimalkan potensi yang ada, 

punya fisik yang sempurna digunakan dengan baik, 

indra yang diberika akan maksimal jika kita menyadari 

akan potensinya, kondisi sadar atas kepemilikan diri 

adalah konsep dari rasa bersyukur. Begitu juga kita 

diberi umur, kesehatan digunakan dengan baik, harta 

yang cukup digunakan seefektif dan seefisien mungkin. 

Jika tidak mendapatkan itu selanjutnya adalah sabar dan 

ikhlas dengan tetap memeperhatikan potensi diri, 

memahami kondisinya, tetap stabil tidak larut dalam 

kesedihan atau kesenangan, tidak mudah putus asa yang 

mengakibatkan stress atau depresi yang akan 

menimbulkan perilaku negatif, merugikan diri sendiri 

bahkan orang lain, jadi bukan sabar yang ―bodoh‖ tetapi 

penuh dengan kreatifitas, keteguhan, optimis jiwanya, 

tidak gampang terombang-ambing keadaan, karena 

                                                             
23 Departemen Agama RI, ―Qur‘an Kemenag,‖ 

https://quran.kemenag.go.id/sura/14. 
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itulah kesadaran kita tetap terjaga dan terbaharui yang 

memungkinkan untuk mengambil keputusan dan 

tindakan secara bijaksana walaupun dalam situasi yang 

sulit.
24

 

E. Kinerja Karyawan  

1. Teori Kinerja Karyawan 

Menurut Waldman kinerja merupakan gabungan dari 

perilaku dan pencapaian apa yang diharapkan dan dipilih 

oleh individu tersebut, atau bagian dari persyaratan tugas 

dari masing-masing individu yang ada dalam organisasi. 

Menurut Mangkunegara kinerja karyawan dapat diartikan 

sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada. 

Kinerja karyawan atau istilah kata job performance 

merupakan suatu prestasi kerja yang dicapai oleh 

seseorang. Menurut Moeheriono Kinerja merupakan 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja 

seseorang merupakan kombinasi dari kemampuan, usaha 

dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil kerjanya. 

Menurut Bernardin & Russell kinerja merupakan catatan 

outcome yang dihasilkan dari fungsi pegawai tertentu atau 

kegiatan yang dilakukan selama periode waktu tertentu. 

Menurut Armstrong dan Baron kinerja karyawan 

merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan 

kuat dengan tujuan strategis orgnaisasi, kepuasan 

konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. 

Jadi, kinerja karyawan merupakan seseorang yang 

melakukan pekerjaan dan hasil apa yang sudah dicapai 

dari pekerjaan tersebut. Dalam suatu organisasi kinerja 

karyawan dilakukan oleh semua sumber daya manusia 

                                                             
24 M. Fahruddin, Teologi Sabar (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). Hlm. 270 
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yang ada dalam organisasi tersebut, mulai dari pemimpin 

hingga karywan yang bekerja di organisasi tersebut. 

Menurut Rivai untuk menjalankan kinerja karyawan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi sumber daya 

manusia dalam menjalankan kinerjanya. Faktor tersebut 

berasal dalam diri sumber daya manusia maupun dari luar 

dirinya. Setiap pekerja atau karyawan memiliki 

kemampuan berdasar pada pengetahuan dan keterampilan, 

kompetensi yang sesuai dengan pekerjaanya, motivasi 

kerja dan kepuasan kerja yang berbeda yang dimilikinya. 

Namun, Menurut Wibowo pekerja juga mempunyai 

kepribadian sikap, dan perilaku yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawannya.
25

 

2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai 

tujuan yakni memperoleh keuntungan. Organisasi dapat 

beroperasi karena kegiatan atau aktivitas yang dilakukan 

oleh para karyawan yang ada didalam organisasi tersebut. 

Menurut Prawirosentoso faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan adalah sebagai berikut:
26

 

a. Efektifitas dan Efisiensi 

Dalam hubungannya dengan kinerja organisasi, maka 

ukuran baik buruknya kinerja diukur oleh efektivitas 

dan efisiensi. Masalahnya adalah bagaimana proses 

terjadinya efektivitas dan efisiensi organisasi. 

Dikatakan efektif bila mencapai tujuan, dikataka 

efisien apabila hal itu memuaskan sebagai pendorong 

mencapai tujuan, terlepas apakah efektif atau tidak. 

Artinya, efektivitas dari kelompok (organisasi) adalah 

tujuan kelompok tersebut dapat dicapai sesuai dengan 

kebutuhan yang direncanakan. Sedangkan efisien 

berkaitan dengan jumlah pengorbanan yang 

                                                             
25 Achmad Fadhil and Yuniadi Mayowan, ―Pengaruh Motivasi Kerja Dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan AJB Bumiputera,‖ Jurnal Administrasi 

Bisnis (2018). 
26  Siti Nur Aisah, ―Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan,‖ Bulletin of Management and Business (2020). 
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dikeluarkan dalam upaya mencapai tujuan organisasi. 

Agar tercapai tujuan yang diinginkan organisasi, salah 

satu yang perlu mendpat perhatian adalah hal yang 

berkaitan dengan wewenang dan tanggung jawab para 

peserta yang mendukung organisasi tersebut. 

b. Otoritas dan Tanggung Jawab 

Dalam organisasi yang baik wewenang dan tanggung 

jawab telah didelegasikan dengan baik, tanpa adanya 

tumpang-tindih tugas. Masing-masing karyawan 

jawab dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Kejelasan wewenang dan tanggung jawab setiap orang 

dalam suatu organisasi akan mendukung kinerja 

karyawan tersebut. Kinerja karyawan akan dapat 

terwujud apabila karyawan mempunyai komitmen 

dengan organisasinya dan ditunjang dengan disiplin 

kerja yang tinggi. 

c. Disiplin 

Secara umum disiplin menunjukkan suatu kondisi atau 

sikap hormat yang ada pada diri karyawan terhadap 

peraturan dan ketetapan perusahaan. Disiplin meliputi 

ketaatan dan hormat terhadap perjanjian yang dibuat 

antara perusahaan dan karyawan. Dengan demikian, 

bila peratuan atau ketetapan yang ada dalam 

perusahaan diabaikan atau sering dilanggar, maka 

karyawan mempunyai disiplin yang buruk. 

Sebaliknya, bila karyawan tunduk pada ketetapan 

perusahaan, menggambarkan adanya kondisi disiplin 

yang baik. 

d. Inisiatif 

Inisiatif seseorang berkaitan dengan daya pikir, 

kreatifitas dalam bentuk ide untuk merencanakan 

sesuatu yang berkaitan dengan tujuan organisasi. 

Setiap inisiatif sebaliknya mendapat perhatian atau 

tanggapan positif dari atasan, kalau memang dia 

atasan yang baik. Atasan yang buruk akan selalu 

mencegah inisiatif bawahan, lebih-lebih bawahan 

yang kurang disenangi. Bila atasan selalu 
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menghambat setiap inisiatif, tanpa memberikan 

penghargaan berupa argumentasi jelas dan 

mendukung menyebabkan organisasi akan kehilangan 

energi atau daya dorong untuk maju. daya dorong 

kemajuan yang akhirnya akan mempengaruhi kinerja. 

Sedangkan menurut Pabundu faktor-faktor yang 

mempengaruhi terhadap hasil pekerjaan/ prestasi kerja 

seseorang atau kelompok terdiri dari faktor intern dan 

ekstern. Faktor intern yang mempengaruhi kinerja 

karyawan atau kelompok terdiri dari kecerdasan, 

keterampilan, kestabilan emosi, motivasi, persepsi 

peran, kondisi keluarga, kondisi fisik seseorang dan 

karakteristik kelompok kerja dan sebainya. Sedangkan 

Pengaruh eksternal antara lain berupa peraturan 

ketenagakerjaan, keinginan pelanggan, pesain, nilai-

nilai sosial, serikat buruh, kondisi ekonomi, 

perubahan lokasi kerja, dan kondisi pasar. 

3. Indikator Kinerja Karyawan 

Menurut Gomez (2009) untuk melakukan penelitian 

terhadap kinerja yang berdasarkan perilaku yang spesifik, 

maka ada beberapa dimensi, antara lain:
 27

 

a) Quantity of Work (Kuantitas Kerja) 

Jumlah kerja yang dilakukan dalam suatu periode 

waktu yang ditentukan. 

b) Quality of Work (Kualitas Kerja) 

Kualitas ini akan dicapai berdasarkan syarat-

syarat kesesuaian dan kesiapan. 

c) Job Knowledge (Pengetahuan Pekerjaan) 

Luasnya pengetahuan mengenai pekerjaan dan 

keterampilan. 

d) Creativeness (Kreatifitas) 

Keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan 

tindakan-tindakan untuk menyelesaikan persoalan 

yang timbul. 

                                                             
27 Hikmah and Nugraha, ―Pengaruh Komitmen Organisasi, Self Efficacy, 

Dan Organizational Citizenship behavior (Ocb) Terhadap Kinerja Karyawan (Studi 

Kasus Pada Karyawan Tetap Susan Spa & Resort Bandungan).‖ 
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e) Cooperative (Kerjasama) 

Kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain 

(sesama rekan kerja). 

f) Dependerability (Ketergantungan) 

Kesadaran akan dapat dipercaya dalam hal 

kehadiran dan penyelesaian kerja. 

g) Initiative (Inisiatif) 

Semangat untuk melaksanakan tugas-tugas baru 

serta dalam memperbesar tanggung jawabnya. 

h) Personal Quality (Kualitas Personil) 

Menyangkut kepribadian, kepemimpinan, 

keramah-tamahan dan integritas pribadi. 

4. Kinerja Karyawan dalam Perspektif Islam 

Kinerja adalah seluruh hasil yang diproduksi pada 

fungsi pekerjaan atau aktivitas khusus selama periode 

khusus. Kinerja keseluruhan pada pekerjaan adalah sama 

dengan jumlah atau rata-rata kinerja pada fungsi pekerjaan 

yang penting. Fungsi yang berkaitan dengan pekerjaan 

tersebut akan dilakukan dan tidak dilakukan dengan 

karakteristik kinerja individu.
28

 

Sementara itu kinerja menurut Islam merupakan 

bentuk atau cara individu dalam mengaktualisasikan diri. 

Kinerja merupakan bentuk nyata dari nilai, kepercayaan, 

dan pemahaman yang dianut serta dilandasi prinsip-prinsip 

moral yang kuat dan dapat menjadi motivasi untuk 

melahirkan karya bermutu.
29

 Allah SWT berfirman dalam 

Al-Qur‘an surat Al-Fath ayat 29 dan surat Al-jumu‘ah ayat 

10 yang berbunyi : 

ِو   ۗ  َمَعو َوالَِّذْينَ ۗ  ُمَحمٌَّد رَُّسْوُل اللّّٰ اۤءُ َعَلى اْلُكفَّاِر  ۗ  َاِشدَّ
ِو َوِرْضَوانًا  ىُهْم رُكًَّعا ُسجًَّدا ي َّْبتَ ُغْوَن َفْضًًل مَِّن اللّّٰ نَ ُهْم تَ رّٰ  ۗ  رَُحَماُۤء بَ ي ْ

ِلكَ ۗ   السُُّجْودِ  اََثرِ  مِّنْ  ُوُجْوِىِهمْ  ِفيْ  ِسْيَماُىمْ   ِفى َمثَ ُلُهمْ  ذّٰ
                                                             

28  Rafik Issa Beekun, Etika Bisnis Islam (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2004). 
29  Multitama, Islamic Business Strategy For Enterpreneurship (Jakarta: 

Zikrul Hakim, 2006). 
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ْنِجْيلِ  ِفى َوَمثَ ُلُهمْ ۗ  لت َّْورّٰىِة ا َفاْستَ ْغَلَظ  ۗ  فَاَّٰزرَه ۗ  َشطْ  َو َاْخَرجَ  َكَزرْعٍ  ۗ  اَْلِ
ى َعلّٰى ُسْوِقو وُ  َوَعدَ ۗ  يُ ْعِجُب الزُّرَّاَع لَِيِغْيَظ ِبِهُم اْلُكفَّاَر  ۗ  َفاْستَ وّٰ  اللّّٰ

تِ  َوَعِمُلوا اَّٰمنُ ْوا الَِّذْينَ  ِلحّٰ ُهمْ  الصّّٰ ٢ - ࣖوََّاْجًرا َعِظْيًما  َرةً مَّْغفِ  ِمن ْ  
“Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang 

yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-

orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu 

melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah 

dan keridaan-Nya. Pada wajah mereka tampak tanda-

tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka (yang 

diungkapkan) dalam Taurat dan sifat-sifat mereka (yang 

diungkapkan) dalam Injil, yaitu seperti benih yang 

mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat 

lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya; 

tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya 

karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang 

kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). Allah 

menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan 

mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan 

pahala yang besar.” (Q.S. Al – Fath ayat 29).
30

 

ِو َواذُْكُروا  َفِاَذا ُقِضَيِت الصَّلّٰوُة َفانْ َتِشُرْوا ِفى اَْلَْرِض َوابْ تَ ُغْوا ِمْن َفْضِل اللّّٰ
ًرا لََّعلَُّكْم تُ ْفِلُحْونَ  َو َكِثي ْ  اللّّٰ

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka 

bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan 

ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. 

(Q.S. Al – Jumuah ayat 10).
31

 

Ayat-ayat diatas menjelaskan bahwa tujuan seorang 

muslim bekerja adalah untuk mencari keridhaan Allah 

                                                             
30 Departemen Agama RI, Qur’an Kemenag, n.d., 

https://quran.kemenag.go.id/sura/48/29. 
31  Departemen Agama RI, ―Qur‘an Kemenag,‖ Quran.Kemenag.Go.Id, 

https://quran.kemenag.go.id/sura/62/10. 
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SWT dan keutamaan (kualitas dan hikmah) dari hasil yang 

diperoleh. Kalau kedua hal itu telah menjadi landasan kerja 

seseorang, maka akan tercipta kinerja yang baik.
32

 

Kinerja karyawan menunjuk pada kemampuan 

karyawan dalam melaksanakan keseluruhan tugas-tugas 

yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas-tugas tersebut 

biasanya berdasarkan indikator-indikator keberhasilan 

yang sudah ditetapkan. Sebagai hasilnya akan diketahui 

bahwa seseorang karyawan akan masuk dalam tingkatan 

kinerja tertentu. Tingkatannya dapat bermacam istilah. 

Kinerja karyawan dapat dikelompokan ke dalam : 

tingkatan kineja tinggi, menengah atau rendah. Dapat juga 

dikelompokan melampaui target, sesuai target atau 

dibawah target. Berangkat dari hal-hal tersebut, kinerja 

dimaknai sebagai keseluruhan ‗unjuk kerja‘ dari seorang 

karyawan.
33

 

 

F. Kerangka Pikir 

Kerangka pemikiran dmaksudkan untuk menjelaskan 

mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi 

keterkaitan antara variabel yang akan diteliti yaitu pengaruh 

Organzational Citizenship Behavior dan Work satisfaction 

terhadap Kinerja Karyawan. seperti pengenalan masalah, 

pencarian informasi, evaluasi berbagai alternatif. 

  

                                                             
32 Multitama, Islamic Business Strategy For Enterpreneurship. Hlm. 200. 
33  M. Manulang, Pengantar Ekonomi Perusahaan (Medan: Ghalia 

Indonesia, 2006). 
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G. Pengajuan Hipotesis 

Menurut pendapat Sugiyono ―Hipotesis merupakan 

jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena 

sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan 

kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul‖.
34

 

Hipotesis yang dibuat dalam penelitian ini meliputi: 

1. Pengaruh  Organzational Citizenship Behavior terhadap 

Kinerja Karyawan.  

Organizational citizenship behavior  merupakan 

kontribusi individu yang melebihi tuntutan peran di 

tempat kerja. Organizational citizenship behavior  ini 

melibatkan beberapa perilaku meliputi perilaku menolong 

orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, 

patuh terhadap aturan-aturan dan prosedurprosedur di 

tempat kerja. Perilaku-perilaku ini menggambarkan ―nilai 

tambah karyawan‖ yang merupakan salah satu bentuk 

perilaku prososial, yaitu perilaku sosial yang positif, 

konstruktif dan bermakna membantu.
35

 Maka hipotesis 

dalam penelitian ini yaitu : 

H1 : Organzational Citizenship Behavior berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan 

2. Pengaruh Work satisfaction terhadap Kinerja Karyawan.  

Menurut Afandi Kepuasan kerja adalah suatu 

efektifitas atau respons emosional terhadap berbagai 

aspek pekerjaan. Seperangkat perasaan pegawai tentang 

menyenangkan atau tidaknya pekerjaan mereka. Sikap 

umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan 

perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima 

pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya 

mereka terima.
36

 Maka hipotesis dalam penelitian ini 

yaitu : 

                                                             
34 Sugiono, metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: 

ALFABETA, 2011) (Sugiono, Metode Penelitian Bisnis 2013), 21 
35  Bustomi, Sanusi, and Herman, ―Pengaruh Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) Terhadap Kinerja Pegawai Kementerian Agama Kota Bandung.‖ 
36 Ridwanullah and Lukiastuti, ―Pengaruh Iklim Organisasi Dan Kepuasan 

Kerja Terhadap Turnover Intention Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel 

Intervening Pada PT. Bank BPD Jateng Capem Johar Semarang.‖ 
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H2 : Work satisfaction berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan 

3. Pengaruh Organzational Citizenship Behavior dan Work 

satisfaction berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan. 

Menurut Permatasari mengemukakan bahwa OCB 

merupakan perilaku individual yang bersifat bebas 

(discretionary), yang tidak secara langsung mendapatkan 

penghargaan dari sistem imbalan formal, dan yang secara 

keseluruhan (agregat) akan meningkatkan efisiensi dan 

efektifitas fungsi pada organisasi.
37

 

Kepuasan kerja merupakan sikap (positif) tenaga 

kerja terhadap pekerjaannya, yang timbul berdasarkan 

penilaian terhadap situasi kerja. Penilaian tersebut dapat 

dilakukan terhadap salah satu pekerjaanya, penilaian 

dilakukan sebagai rasa menghargai dalam mencapai salah 

satu nilai-nilai penting dalam pekerjaan. Karyawan yang 

puas lebih menyukai situasi kerjanya daripada tidak 

menyukainya.
38

 Maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu 

: 

H3 : Organzational Citizenship Behavior dan Work 

satisfaction berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

 

  

                                                             
37  Budi Rismayadi and Mumun Maemunah, ―Pengaruh Motivasi Kerja, 

Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Serta 

Dampaknya Pada Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Pada PT. Concord Indonesia),‖ 

Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif 2, no. 1 (2016): 124–135. 
38  Parasian and Adiputra, ―Pengaruh Stres Kerja Dan Kepuasan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan.‖ 
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