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Pengembangan Organizational Citizenship Behavior untuk Meningkatkan  
Kinerja Puskesmas

Organizational Citizenship Behavior Development to Improve Puskesmas Performance 
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*Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi

ABSTRACT

In 2007-2009, out of 45 Puskesmas in Banyuwangi Regency, only three Puskemas with the lowest coverage and 
needed strong support and reinforcement to improve and increase the visitation of K1 and K4 using Organizational 
Citizenship Behavior (OCB). The issue of this research is the low coverage of Antenatal Care (ANC) particularly K1 and K4. 
The purpose of this research is to formulate a recommendation of OCB development efforts to increase ANC services (K1 
and K4) visitation in Banyuwangi Regency Puskesmas. This is an observational study using survey approach, conducted 
from November until December 2010. Sample are 9 Puskesmas, taken by selective sampling method determined by 
the K1 and K4 achievements with coverage category of good, sufficient, and less sufficient. Research instruments 
are checklists and closed questionnaires performed with interview technique. Data is analyzed by cross tabulation to 
comprehend the frequency distribution. Research results showed there was a strong correlation between perception 
of interaction quality between superiors and subordinates and OCB implementation. The most influential organizational 
factors supporting OCB implementation were cultural factor and organizational climate. Organizational performance in 
ANC service in Banyuwangi Regency was sufficient.
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PENDAHULUAN

Angka kematian ibu dan bayi di Indonesia masih 
cukup tinggi. Salah satu sasaran pembangunan kesehatan 
adalah menurunkan angka kematian ibu dari 425 per 
100.000 kelahiran hidup menjadi 225 per 100.000 kelahiran 
hidup (SKRT, 1995). Angka cakupan K1 dan K4 dapat 
dimanfaatkan untuk melihat kualitas pelayanan kesehatan 
pada ibu hamil. Target sasaran yang ditetapkan oleh SPM 
untuk K1 sebesar 95% dan K4 sebesar 85%. 

Pada tahun 2007 sampai dengan 2009, dari 45 
Puskesmas yang ada di Kabupaten Banyuwangi, terdapat 
3 Puskesmas yang memperoleh cakupan K1 dan K4 
rendah atau kurang dari target. Tiga Puskesmas tersebut 
adalah Puskesmas Benculuk, Tembokrejo dan Kembiritan. 
Puskesmas yang cakupannya kurang maka memerlukan 
dorongan yang kuat dari setiap penanggung jawab 
program, khususnya KIA untuk senantiasa mau dan 
mampu meningkatkan jumlah kunjungan K1 dan K4. 
Salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan 
antenatal care khususnya kunjungan K1 dan K4 di 
Puskesmas Kabupaten Banyuwangi adalah dengan cara 
pengembangan Organizational Citizenship Behavior 
(OCB).

Pelayanan antenatal care di 45 Puskesmas Kabupaten 
Banyuwangi menunjukkan kecenderungan meningkat 
namun masih kurang dari target SPM yang ditentukan di 
tingkat Kabupaten, khususnya untuk kunjungan K1 dan 
K4. Berdasarkan pernyataan di atas maka masalah yang 

diangkat dalam penelitian ini adalah masih rendahnya 
cakupan antenatal care dari target SPM yaitu K1 sebesar 
95% dan K4 sebesar 85% pada Puskesmas Benculuk, 
Tembokrejo dan Kembiritan. 

Tujuan penelitian ini adalah menyusun rekomendasi 
upaya pengembangan OCB untuk meningkatkan 
pelayanan antenatal care khususnya kunjungan K1 
dan K4 di Puskesmas Kabupaten Banyuwangi. Hasil 
penelitian dapat digunakan sebagai bahan masukan 
untuk pengembangan OCB dalam upaya peningkatan 
jumlah kunjungan K1 dan K4 di Puskesmas Kabupaten 
Banyuwangi. 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian observasional 
dengan pendekatan survei. Penelitian dilaksanakan 
pada bulan November sampai dengan Desember 2010 
di Kabupaten Banyuwangi. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 45 
Puskesmas. Sampel penelitian ini adalah 9 Puskesmas di 
Kabupaten Banyuwangi yang diambil menurut pencapaian 
hasil kunjungan K1 dan K4 selama 3 tahun terakhir 
dengan kategori baik, cukup dan kurang. Puskesmas 
yang terpilih adalah Puskesmas Gendoh, Sambirejo, 
Pesanggaran, Karangsari, Kedungrejo, Wonosobo, 
Benculuk, Tembokrejo dan Kembiritan. 

Responden adalah semua karyawan yang berjumlah 
75 orang yang bertugas di Puskesmas baik sebagai 
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koordinator maupun karyawan pelaksana yang ada di 
Puskesmas dan Polindes di wilayah kerja Puskesmas 
Kabupaten Banyuwangi. Teknik yang digunakan dalam 
pengambilan sampel adalah selektif sampel (nonprobability 
sampling). Instrumen penelitian ini adalah check list dan 
kuesioner dan dilakukan dengan teknik wawancara. Hasil 
penelitian diolah dan dianalisis dengan menggunakan uji 
statistik. Data dianalisis secara deskriptif untuk mengetahui 
distribusi frekuensi dari setiap variabel dengan kriteria baik, 
cukup dan kurang. 

Isu strategis dibuat berdasarkan kriteria hasil 
yang kurang atau nilai korelasi Spearman > 0,5. Isu 
strategis selanjutnya dibahas dalam Focus Group 
Discussion (FGD) untuk menggali masukan dalam 
upaya menyusun rekomendasi upaya pengembangan 
OCB untuk meningkatkan pelayanan antenatal care 
khususnya kunjungan K1 dan K4 di Puskesmas Kabupaten 
Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas 
kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab 
menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu 
wilayah kerja. Sebagai unit pelaksana teknis daerah 
(UPTD) Puskesmas merupakan unit pelaksana tingkat 
pertama serta ujung tombak pembangunan kesehatan 
Indonesia (Depkes RI, 2004). Pada tahun 2010 jumlah 
Puskesmas di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 45 
Buah. Dari jumlah tersebut 15 Puskesmas telah menjadi 
Puskesmas Perawatan (33,33%). 

Secara konseptual Puskesmas menganut konsep 
wilayah dan diharapkan setiap Puskesmas dapat melayani 
sasaran penduduk sebanyak 30.000 Penduduk. Dengan 
jumlah Puskesmas tersebut berarti satu Puskesmas di 
Kabupaten Banyuwangi rata-rata melayani sebanyak 
35.121 jiwa. Jumlah Puskesmas Pembantu pada tahun 
2010 sebanyak 105 Puskesmas, rasio Puskesmas 
Pembantu terhadap Puskesmas pada tahun 2010 rata-
rata 2,33:1 artinya setiap Puskesmas di dukung oleh 
2 sampai 3 Puskesmas Pembantu dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Selain itu dalam 
menjalankan tugas operasional Puskesmas didukung oleh 
Puskesmas keliling roda 4 sebanyak 53 unit, Posyandu 
sebanyak 2.180 unit serta polindes 212 unit.

Dalam penelitian ini di dapat data Puskesmas yang 
mempunyai persentase pencapaian hasil dalam kategori 
baik, cukup dan kurang sebanyak sembilan Puskesmas di 
seluruh Kabupaten Banyuwangi di antaranya Puskesmas 
Gendoh, Sambirejo, Pesanggaran, Karangsari, Kedungrejo, 
Wonosobo, Benculuk, Tembokrejo dan Kembiritan. 
Pembahasan dalam penelitian ini ditinjau dari 4 faktor yaitu 
faktor pelaksanaan OCB, faktor sumber daya manusia, 
faktor organisasi dan kinerja organisasi.

Faktor Pelaksanaan OCB

Organization Citizenship Behavior (OCB) adalah 
suatu perilaku sukarela untuk menolong orang lain 
melebihi tuntutan peran ditempat kerja atau diorganisasi 
dan tidak direward oleh perolehan kinerja tugas. Agar 
OCB terbentuk dengan baik ada tiga motif yang mendasari 
tujuan motif tersebut yaitu motif berprestasi, afiliasi dan 
kekuasaan. Motif berprestasi karyawan adalah usaha 
seseorang untuk menolong karyawan lain mengerjakan 
tugas agar membuahkan prestasi terhadap kesuksesan 
tugas di dalam memberikan pelayanan antenatal care. 

Motif afiliasi karyawan adalah perilaku sosial 
seseorang untuk memperbaiki hubungan dengan 
orang lain dalam memberikan pelayanan antenatal care. 
Motif kekuasaan karyawan adalah suatu keadaan yang 
mendorong karyawan untuk mencari status sesuai tupoksi 
sehingga pekerjaan lebih terpusat maksimal dengan 
hasil yang lebih baik. Status pekerjaan yang baik dapat 
memberikan motivasi dan mengontrol pekerjaan orang lain 
dalam memberikan pelayanan antenatal care. Berdasarkan 
hasil penelitian, motif kekuasaan merupakan motif yang 
paling dominan membentuk OCB di 9 Puskesmas di 
Banyuwangi pada tahun 2010.

Faktor pelaksanaan OCB meliputi altruism, 
sportsmanship, civic virtue, courtesy dan conscientousness. 
Altruism adalah sikap atau perilaku membantu orang 
lain dengan sukarela dan tanpa ada paksaan di dalam 
pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan organisasi 
baik bagi karyawan itu sendiri maupun organisasi dalam 
memberikan pelayanan antenatal care. Sportmanship 
adalah perilaku menjaga hubungan baik dengan rekan 
kerja agar terhindar dari masalah interpersonal dalam 
memberikan pelayanan antenatal care. Civic virtue adalah 
perilaku yang mengindikasikan tanggung jawab pada 
kehidupan organisasi dalam memberikan pelayanan 
antenatal care. Courtesy adalah perilaku menjaga 
hubungan baik antara karyawan, atasan dan penerima 
layanan agar pelayanan menjadi baik dan terhindar dari 
masalah interpersonal organisasi di dalam memberikan 
pelayanan antenatal care. 

Conscientiousness adalah berperilaku melebihi 
peran yang diharapkan dalam memberikan pelayanan. 
Perilaku yang ditunjukkan dengan berusaha melebihi 
apa yang diharapkan organisasi atau perilaku sukarela 
yang bukan merupakan kewajiban atau tugas karyawan 
di dalam memberikan pelayanan antenatal care. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa faktor pembentuk OCB di 
sembilan Puskesmas Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 
pada umumnya adalah cukup di semua faktor.

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh informasi bahwa 
faktor pembentuk OCB di sembilan Puskesmas Kabupaten 
Banyuwangi tahun 2010 pada umumnya adalah cukup. 
Altruism, sportsmanship, dan civic virtueconscientiousness 
sebesar 66.67%, Sedangkan courtesy sebesar 44.4%.
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Korelasi Faktor Sumber Daya Manusia dengan 
Pelaksanaan OCB 

Pembahasan faktor sumber daya manusia dilihat dari 
3 aspek yaitu komitmen pada organisasi, persepsi tentang 
dukungan organisasi serta persepsi tentang kualitas 
interaksi atasan dan bawahan. Komitmen pada organisasi 
adalah sikap yang mencerminkan kesungguhan hati 
karyawan, harus mengenal dan terkait pada organisasi. 

Peningkatan komitmen organisasi karyawan di 9 
Puskesmas Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan 
antenatal care khususnya kunjungan K1 dan K4 masih 
belum diikuti peningkatan pelaksanaan OCB. Hasil 
crosstabs pada Tabel 3 menunjukkan bahwa 50% dari 
Puskesmas dengan komitmen organisasi baik, masih 
kurang dalam melaksanakan OCB. Korelasi Spearman 
menunjukkan nilai -0,309 berarti ada korelasi lemah 
antara komitmen organisasi dengan pelaksanaan OCB 
di Puskesmas. 

Persepsi tentang dukungan organisasi adalah 
suatu keyakinan yang ada pada karyawan mengenai 
sejauh mana komitmen dan dukungan organisasi, dan 
tentang penghargaan organisasi terhadap kontribusi 
karyawan dalam memberikan pelayanan antenatal care. 
Crosstabs persepsi tentang dukungan organisasi dengan 
pelaksanaan OCB menunjukkan bahwa semakin baik 
persepsi dukungan organisasi maka pelaksanaan OCB 
juga semakin meningkat meskipun hanya sedikit. Hasil 
uji Spearman menunjukkan nilai 0,500 berarti ada korelasi 
cukup antara dukungan organisasi dengan pelaksanaan 
OCB.

Menurut Dennis et al. (2006) mengemukakan 
bahwa interaksi antara atasan dan bawahan yang 
berkualitas tinggi akan memberikan dampak seperti 
meningkatkan kepuasan pekerja, produktivitas dan 
kinerja karyawan. Beberapa penelitian tentang OCB yang 
dilakukan mereka menunjukkan bahwa atasan yang baik 
akan dapat mendorong perilaku citizenship, yaitu sebuah 
hubungan pertukaran sosial yang dikembangkan antar 
karyawan dan atasan mereka. Ketika seorang atasan 
memperlakukan karyawan dengan adil, maka atas 
dasar konsep pertukaran sosial dan norma timbal balik, 

karyawan pasti akan membalasnya dengan perilaku 
citizenship yang seimbang. 

Menurut Podsakoff et al. (1997), karyawan yang 
memiliki kualitas interaksi yang tinggi dengan atasannya 
dapat mengerjakan pekerjaan lain dari 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. Hal ini menunjukkan kualitas interaksi 
atasan bawah berhubungan positif dengan OCB.

Korelasi Faktor Organisasi dengan Pelaksanaan 
OCB

Faktor organisasi yang dinilai dalam penelitian ini 
adalah budaya dan iklim organisasi serta kemampuan 
memimpin. Budaya dan iklim organisasi adalah suatu 
keyakinan yang terdiri atas sikap, nilai, norma perilaku yang 
dirasakan oleh anggota organisasi dalam memberikan 
pelayanan antenatal care. Semakin meningkatnya budaya 
dan iklim organisasi maka pelaksanaan OCB juga semakin 
meningkat. Hasil uji spearman menunjukkan nilai 0,579 
yang artinya ada korelasi kuat antara budaya dan iklim 
organisasi dengan pelaksanaan OCB. 

Menurut Dennis et al. (2006) terdapat korelasi 
yang kuat bahwa budaya organisasi merupakan suatu 
kondisi awal yang memicu munculnya perilaku OCB. 
Sektor nonprofit memiliki perbedaan dengan sektor 
profit di beberapa aspek kebudayaan seperti tujuan, 
nilai, kompensasi, tugas atau kewajiban, dan gaya 
kepemimpinan. Pembagian organisasi berdasarkan 
tujuannya yaitu organisasi profit dan nonprofit, masing-
masing memiliki budaya dan iklim organisasi yang 
berbeda. Hal ini dapat memengaruhi perilaku OCB yang 
muncul di kedua jenis organisasi tersebut.

Mackenzie (1999) berpendapat bahwa karyawan 
cenderung akan melakukan tindakan yang melampaui 
tanggung jawab kerja mereka apabila mereka merasa 
puas dengan pekerjaannya, menerima perlakuan yang 
sportif dan penuh perhatian dari para pengawas serta 
percaya bahwa mereka diperlakukan adil oleh organisasi. 
Iklim dan budaya organisasi dapat menjadi penyebab 
kuat atas berkembangnya OCB dalam suatu organisasi. 
Dalam iklim organisasi yang positif, karyawan merasa 
lebih ingin melakukan pekerjaannya melebihi apa yang 
telah diisyaratkan dalam uraian pekerjaan. 

Kemampuan memimpin adalah sifat atau karakter 
pemimpin dalam memberikan contoh, memengaruhi, 
mengarahkan, memotivasi atau mendorong karyawan 
agar mampu melaksanakan tugas organisasi dengan 
baik dalam memberikan pelayanan antenatal care. 
Semakin meningkatnya kemampuan kepemimpinan 
maka pelaksanaan OCB juga meningkat meskipun masih 
rendah. Hasil uji spearman menunjukkan nilai 0,309 
yang berarti ada hubungan lemah antara kemampuan 
kepemimpinan dengan pelaksanaan OCB organisasi. 

Tabel 1.

Faktor Pelaksanaan OCB di Sembilan Puskesmas 
Kabupaten Banyuwangi

Faktor Pelaksanaan 
OCB

Kurang (%) Cukup (%) Baik (%)

Altruism 22,2 66,7 11,1
Courtesy 33,3 44,5 22,2
Sportmanship 11,1 66,7 22,2
Civic virtue 11,1 66,7 22,2
Conscientiousness 11,1 66,7 22,2
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Korelasi Pelaksanaan OCB dengan Kinerja 
Organisasi 

Dalam penelitian ini, kinerja organisasi yang dinilai 
di sembilan Puskesmas Kabupaten Banyuwangi adalah 
pencapaian cakupan K1 dan K4 pada bulan Januari 
sampai dengan Juli 2010. Berdasarkan hasil penelitian, 
Puskesmas Wonosobo dan Kedungrejo sudah melampai 
target selama enam bulan pada periode bulan Januari 
sampai dengan Juni 2010.

Kinerja organisasi adalah hasil kerja yang dicapai 
oleh seseorang atau kelompok dalam organisasi sesuai 
dengan wewenang dan tanggung jawab untuk mencapai 
tujuan organisasi secara legal tidak melanggar hukum 
moral dan etika. Hasil kerja tersebut dinilai berdasarkan 
kecakapan, pengalaman dan waktu dalam memberikan 
pelayanan antenatal care.

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh informasi bahwa 
semakin baik pelaksanaan OCB organisasi maka kinerja 
organisasi semakin meningkat meskipun hanya sedikit. 
Hasil uji Spearman menunjukkan nilai 0,250 berarti ada 
korelasi lemah antara pelaksanaan OCB organisasi 
dengan kinerja organisasi.

Isu strategis yang perlu ditindaklanjuti dari hasil 
penelitian dan dibahas dalam FGD adalah yang 
menunjukkan korelasi yang kuat yaitu: 1) Belum baiknya 
persepsi tentang kualitas interaksi atasan dan bawahan 
dengan pelaksanaan OCB, 2) Belum baiknya budaya dan 
iklim organisasi terhadap pelaksanaan OCB. 

Rekomendasi 

Berdasarkan hasil FGD maka diperoleh rekomendasi 
untuk pengembangan OCB guna meningkatkan kinerja 
organisasi dalam memberikan pelayanan antenatal care di 
Kabupaten Banyuwangi. Rekomendasi tersebut berkaitan 
dengan peningkatan kualitas interaksi atasan dan bawahan 
serta budaya dan iklim organisasi. Rekomendasi untuk 
meningkatkan kualitas interaksi dan bawahan adalah: 
1) Atasan dan bawahan saling mengevaluasi tentang 
pelaksanaan kerja dalam rapat (bawahan memberikan 
usulan dan atasan memberikan evaluasi); 2) Harus ada 
koordinasi yang baik antara atasan dan bawahan berupa 
laporan bawahan kepada atasan; 3) Atasan dan bawahan 
rutin mengikuti lokakarya mini yang diadakan setiap bulan 
untuk mengalisis hasil kinerja dan solusi pemecahan 
masalah; 4) Atasan memberikan keleluasaan berinovasi 
pada bawahan untuk peningkatan kinerja; 5) Atasan 
selalu memberikan gambaran jelas kepada bawahan 
agar semua program dapat tercapai sesuai dengan target 
yang diharapkan. Hal ini dilakukan dengan cara selalu 
memberikan masukan atau himbauan bila ada yang 
kurang dari target melalui rapat.

Rekomendasi untuk meningkatkan budaya dan 
iklim organisasi adalah: 1) Pimpinan selalu mengingatkan 
komitmen yang telah disepakati bersama untuk 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 2) Pimpinan 
senantiasa memberikan kesempatan kepada karyawan 
untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan tugas; 
3) Karyawan selalu datang bila diundang rapat rutin; 
4) Pimpinan selalu mengingatkan untuk bekerja sama 
yang baik dalam tim; 5) Pimpinan selalu mengingatkan 
komitmen dalam memberikan pelayanan; 6) Pimpinan 
dan karyawan menetapkan kesepakatan bersama dalam 
setiap rencana peningkatan pelayanan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut. Faktor sumber daya 
manusia yang paling berperan dalam pelaksanaan OCB 
adalah persepsi tentang kualitas interaksi atasan dan 
bawahan. Analisis mengenai persepsi tentang kualitas 
interaksi atasan dan bawahan menunjukkan adanya 
korelasi kuat dengan pelaksanaan OCB. 

Faktor organisasi yang paling berperan pelaksanaan 
OCB adalah faktor budaya dan iklim organisasi. Analisis 
mengenai budaya dan iklim organisasi menunjukkan 
adanya korelasi kuat dengan pelaksanaan OCB. Faktor 
pendorong terbentuknya OCB yang paling dominan 
adalah motif kekuasaan, sedangkan motif berprestasi 
dan afiliasi kurang. Kinerja Puskesmas dalam pelayanan 
antenatal care khususnya kunjungan K1 dan K4 di 
Kabupaten Banyuwangi sebagian besar cukup. 

Rekomendasi yang diberikan dalam upaya 
pengembangan OCB untuk meningkatkan pelayanan 
antenatal care khususnya kunjungan K1 dan K4 di 
Kabupaten Banyuwangi adalah dengan meningkatkan 

Tabel 2.

Kinerja Organisasi di Sembilan Puskesmas Kabupaten 
Banyuwangi Pada Bulan Januari–Juni Tahun 2010

Nama Puskesmas
Pencapaian (%)

Kriteria
K1 K4

Kedungrejo 103,57 102,73 Baik
Wonosobo 98,48 90,91 Baik
Gendoh 81,69 90,14 Cukup
Karangsari 89,05 82,84 Cukup
Pesanggaran 86,98 75,73 Cukup
Sambirejo 86,71 88,92 Cukup
Benculuk 85,64 73,40 Cukup
Tembokrejo 78,27 70,64 Kurang
Kembiritan 77,37 58,36 Kurang

Tabel 3.

Crosstabs Antara Pelaksanaan OCB dengan Kinerja 
Organisasi di Sembilan Puskesmas Kabupaten 

Banyuwangi Tahun 2010

Pelaksanaan OCB
Kinerja Organisasi

Kurang Cukup Baik
Kurang 0% 50% 50%
Cukup 40% 40% 20%
Baik 0% 100% 0%
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persepsi tentang kualitas interaksi atasan dan bawahan 
dan meningkatkan budaya dan iklim organisasi. 

SARAN

Saran dalam penelitian ini adalah meningkatkan 
kinerja organisasi melalui pelaksanaan OCB agar 
motif berprestasi dan afiliasi meningkat di samping 
motif kekuasaan, Kedua, meningkatkan perilaku OCB 
karyawan dalam pelaksanaan antenatal care khususnya 
untuk peningkatan kunjungan K1 dan K4 di Puskesmas 
Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, perlu untuk penelitian 
lebih lanjut terkait pelaksanaan OCB terhadap peningkatan 
kinerja organisasi di pelayanan kesehatan lain seperti 
rumah sakit dengan sampel yang lebih banyak lagi.
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