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Abstract. This study aimed to determine whether there is a correlation between 
Perceived Organizational Support and Organizational Citizenship Behavior. 
Perceived Organizational Support is meant as an employee’s general belief 
concerning the extent to which the organization values their contributions and 
cares about their well-being. While Organizational Citizenship Behavior is 
discretionary behaviors that goes beyond ones formal role and intended to help 
other people in organization. This research was conducted at PT Enseval Putera 
Megatrading transportation division, which branch in Sidoarjo. The subjects were 
52 people. The Data collection tools such as Perceived Organizational Support
questionnaire was consisting of 37 items in Perceived Organizational Support, it 
revealed in the three dimentions, namely fairness, supervisory support and
organizational reward and job conditions . Organizational Citizenship Behavior as 
well as measuring tool that consists of 29 items. In analysing the data used 
statistical techniques Product Moment correlation by using aid of statistical 
program SPSS for windows version 18.0.  From the analysis of research data, it  
obtained that the correlation between the Perceived Organizational Support to the 
Organizational Citizenship Behavior of 0,389 with a 0,04 significance. This 
indicates that there is a significant correlation and positive value between the two 
variables. So the working hypothesis in this study received, that there is a 
relationship between the Perceived Organizational Support with Organizational 
Citizenship Behavior at the PT Enseval Putera Megatrading transportation 
division Sidoarjo branch.
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan 
antara Perceived Organizational Support dengan Organizational Citizenship 
Behavior. Perceived Organizational Support yang dimaksudkan keyakinan 
karyawan mengenai sejauhmana organisasi menghargai kontribusi karyawan dan 
peduli terhadap kesejahteraan dirinya. Sedangkan Organizational Citizenship 
Behavior adalah kontribusi pekerja yang melebihi deskripsi kerja formal, yang 
dilakukan secara sukarela tidak untuk kepentingan diri sendiri dan memberi 
kontribusi pada keefektifan organisasi.

Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT Enseval Putera Megatrading 
divisi transportasi cabang Sidoarjo. Jumlah subyek penelitian sebanyak 52 orang. 
Alat pengumpulan data berupa kuesioner Perceived Organizational Support yang 
terdiri dari 37 item yang dibuat sendiri yang mempunyai tiga dimensi, yaitu 
fairness, supervisory support dan  organizational reward and job conditions.Serta 
alat ukur Organizational Citizenship Behavior yang terdiri dari 29  item. Analisis 
data dilakukan dengan teknik statistik korelasi Product Moment dengan bantuan 
program statistic SPSS for windows versi 18.0.  

Dari hasil analisis data penelitian diperoleh nilai korelasi antara 
Perceived Organizational Support dengan Organizational Citizenship Behavior
sebesar 0,389 dengan signifikansi 0,04. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 
korelasi yang signifikan dan bernilai positif antara kedua variabel. Sehingga 
hipotesis kerja dalam penelitian ini diterima, yaitu ada hubungan antara 
Perceived Organizational Support dengan Organizational Citizenship Behavior
pada karyawan kantor PT Enseval Putera Megatrading divisi transportasi 
cabang Sidoarjo.

Kata kunci: Perceived Organizational Support, Organizational Citizenship 
Behavior
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1. LATAR BELAKANG

Organisasi membutuhkan banyak hal untuk menjadi lebih efektif, salah 

satunya melalui perilaku individu dalam organisasi. Individu merupakan faktor 

penting yang tidak bisa lepas dari organisasi. Karena peningkatan efektifitas 

organisasi sangat dipengaruhi oleh kualitas perilaku yang ditunjukkan oleh 

individu atau anggota yang mempunyai peran untuk menjalankan tugas di dalam 

organisasi. 

Pelaksanaan atas tugas-tugas tersebut tidak hanya merupakan tugas-tugas  

yang telah ditetapkan saja (in-role) namun lebih dari itu juga perilaku yang tidak 

digariskan dalam job description atau bersifat extra-role juga sangat dibutuhkan 

oleh organisasi. Perilaku tersebut diharapkan mampu membuat organisasi lebih 

efektif.

Menurut Walz dan Niehoff (2000) ada hubungan yang signifikan ketika 

karyawan memerankan (extra-role) Organizational Citizenship Behavior, dimana

organisasi menjadi lebih efektif dan pelanggan juga lebih puas akan layanan dan 

disertai persepsi kualitas layanan yang lebih tinggi.

Hal ini menunjukkan bahwa organisasi yang efektif membutuhkan 

Organizational Citizenship Behavior sehingga karyawan dituntut untuk bekerja 

tidak hanya pada apa menjadi tugasnya (in-role) tapi juga mampu dan mau 

bekerja diluar tugas pokoknya (extra-role) tidak secara langsung mendapatkan 

kompensasi pada sistem penghargaan atau penggajian formal. Perbedaan yang 

mendasar antara in-role dan extra-role adalah pada reward. Pada in-role biasanya 

dihubungkan dengan reward  dan sanksi (hukuman) sedangkan pada extra-role

biasanya terbebas dari reward  atau tidak diorganisir dalam reward  yang akan 

mereka terima (Morrison,1994 dalam Organ dkk, 2006:95).

Karena keefektifan organisasi merupakan bagian dari kesuksesan sebuah 

organisasi. Dimana menurut Jahangir dkk (2004:75) menyebutkan bahwa 

organisasi yang sukses memiliki karyawan yang mau bekerja melampaui 

tanggung jawab pekerjaan formal mereka dan mau memberikan waktu dan energi 

mereka dalam pekerjaan yang ditugaskan, hal ini berperan terhadap kelancaran 

fungsi organisasi.
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Membahas mengenai Organizational Citizenship behavior yang termasuk 

perilaku individu dalam organisasi. Banyak penelitian mengenai Organizational 

Citizenship Behavior yang berfokus pada pengaruh perilaku Organizational 

Citizenship ini terhadap kinerja individu dan organisasi. Dimana yang paling 

menonjol ialah perilaku organisasi dalam perusahaan. Perusahaan yang juga 

mempunyai tujuan agar mencapai efesiensi dan efektifitas sebagai organisasi 

profit. Haruslah mempunyai daya saing agar bisa berkompetisi dengan perusahaan 

lain. 

Dukungan organisasi dilihat sebagai faktor organisasi yang sering 

dimungkinkan mendahului adanya Organizational Citizenship Behavior dalam 

organisasi. Hal ini dimungkinkan dukungan organisasi memberi perhatian pada 

karyawan dan ketika seorang karyawan senang dengan dukungan yang diberikan

maka mereka ingin memberikan imbalan untuk mendukung organisasi tersebut 

(Eisenberger dkk, 2001:43). Hal ini sejalan dengan Moideenkutty (2005) yang 

menurutnya pertukaran sosial di organisasi dapat dikonsepkan pertukaran global 

antara individu dengan organisasi, ketika terjadi pertukaran sosial di organisasi, 

dimungkinkan karyawan mengikutsertakan perilaku  yang menjadi keuntungan 

organisasi. Ketika karyawan diperlakukan baik oleh organisasi, maka sebagai 

timbal baliknya. Karyawan akan menunjukkan perilaku yang dapat 

menguntungkan organisasi.

Mengingat pentingnya Organizational Citizenship Behavior untuk 

efektifitas dan efesiensi organisasi khususnya perusahaan dalam meningkatkan 

kualitasnya. Maka Perceived Organizational Support diharapkan dapat 

mempengaruhi terciptanya Organizational Citizenship Behavior di perusahaan. 

Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai Perceived 

Organizational Support dan Organizational Citizenship Behavior pada 

perusahaan.

2. TUJUAN PENELITIAN

Terkait dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk menguji ada tidaknya hubungan antara Perceived Organizational Support
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dengan Organizational Citizenship Behavior pada karyawan PT Enseval Putra 

Megatrading divisi transportasi cabang Sidoarjo.

3. TINJAUAN PUSTAKA

A. Organizational Citizenship Behavior

Dalam Organ dkk (2006:251) menyatakan bahwa Organizational 

Citizenship Behavior merupakan perilaku yang tidak secara langsung atau 

eksplisit dihargai oleh sistem reward  formal. Menurut Borman dan Motowidlo 

(1993, dalam Borman, 2004) kinerja yang memberikan kontribusi penting bagi 

efektifitas  organisasi tapi berada di luar domain tugas kinerja. Organizational 

Citizenship Behavior juga didefinisikan sebagai kinerja individu sebagai perilaku 

yang tidak langsung berkaitan dengan kegiatan tugas utama tetapi penting karena 

perilaku tersebut mendukung konteks organisasi, sosial dan psikologis yang 

berfungsi sebagai katalis penting untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan

(Borman, 2004).

Organizational Citizenship Behavior juga didefinisikan sebagai perilaku 

individual yang bersifat bebas, yang tidak secara langsung dan eksplisit mendapat 

penghargaan dari sistem imbalan formal, dan yang secara keseluruhan mendorong 

keefektifan fungsi-fungsi organisasi.  Bersifat bebas dan 

sukarela, karena perilaku tersebut tidak diharuskan oleh persyaratan peran atau 

deskripsi jabatan, yang secara jelas dituntut berdasarkan kontrak dengan 

organisasi; melainkan sebagai pilihan personal.

Sedangkan menurut Van Dyne, dkk (1995, dalam Jahangir, 2004:76) yang 

mengemukakan konsep dari extra role behavior, yaitu perilaku yang cenderung 

mengguntungkan organisasi, secara sukarela dan melebihi apa yang menjadi 

tuntutan peran. Organizational Citizenship Behavior menekankan pada kontrak 

sosial antar individu dengan orang lain (rekan kerja) dan antara individu dengan 

organisasi yang biasanya dibandingkan dengan perilaku in-role yang mendasarkan 

pada kinerja terbatas yang diisyaratkan oleh organisasi.

Dapat disimpulkan bahwa Organizational Citizenship Behavior adalah 

kontribusi pekerja yang melebihi deskripsi kerja formal, yang dilakukan secara 
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sukarela tidak untuk kepentingan diri sendiri dan memberi kontribusi pada 

keefektifan dan keefesienan organisasi. Jadi perilaku tersebut tidak secara khusus 

diatur secara formal serta tidak berkaitan secara langsung dengan  sistem reward

yang formal sehingga organisasi tidak dapat memberikan hukuman bagi pegawai 

yang tidak melakukannya dan juga tidak wajib memberikan imbalan jika pegawai 

melakukannya. Perilaku tersebut tidak ada paksaan dan semata-mata untuk 

mengedepankan kepentingan organisasi. 

B. Perceived Organizational Support

Perceived Organizational Support adalah keyakinan karyawan mengenai 

sejauhmana organisasi menghargai kontribusi karyawan dan peduli terhadap 

kesejahteraan dirinya Eisenberger dkk (1986) . Persepsi 

dukungan organisasi akan dipengaruhi oleh berbagai aspek cara perlakuan 

organisasi untuk karyawannya dan pada gilirannya, akan mempengaruhi 

interpretasi karyawan akan motif organisasi yang mendasari perlakuan tersebut, 

hal ini menandakan bahwa karyawan berharap mendapat dukungan organisasi 

dalam berbagai macam situasi (Eisenberger, dkk,   1986:500).

Perlakuan dari organisasi sehingga karyawan mendapatkan penghargaan 

seperti imbalan, pangkat, pengayaan kerja dan bisa memberi masukan atas 

kebijakan organisasi akan mempengaruhi dukungan yang dirasakan oleh 

karyawan yang ditandai oleh hasil evaluasi positif organisasi dari karyawan

Brinberg dan Castell (1982, dalam Eisenberger dkk, 2001:44). Dalam pandangan 

teori pertuakaran sosial, Perceived Organizational Support yang ada dalam 

organisasi dapat menciptakan kewajiban bagi karyawan untuk peduli terhadap 

kesejahteraan organisasi serta membantu pencapaian tujuan organisasi.

Perceived Organizational Support yang dikembangkan oleh Eisenberger 

didasarkan oleh  pandangan social exchange theory dan reciprocity norm

(Gouldner, 1960)  dijelaskan perspektif hubungan karyawan dan organisasi. 

Menurut Eisenberger dkk (1986) hubungan antara karyawan dengan organisasi 

adalah hubungan timbal balik sosial (social exchange relationship) dimana 

organisasi akan menawarkan karyawan imbalan dan kondisi kerja yang baik, 
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dengan harapan akan adanya loyalitas dan usaha kerja yang lebih dari karyawan. 

Ketika karyawan merasa telah didukung oleh organisasi, maka akan muncul 

reciprocity norm, dimana karyawan yang diperlakukan dengan baik akan merasa 

wajib membalas perlakuan baik yang diterima dari organisasi (Gouldner, 1960). 

Timbal balik ini dilakukan baik oleh organisasi maupun karyawan, dimana 

perlakuan baik yang diterima salah satu pihak harus dibalas, sehingga dapat 

menghasilkan keuntungan bagi kedua  belah pihak. Usaha lebih karyawan akan 

ditukarkan dengan keuntungan dari organisasi (gaji atau jaminan sosial dan 

kesehatan) dan pemenuhan kebutuhan sosio emosional (kepercayaan diri, 

pengakuan, prestasi dan penghargaan) yang diterima oleh karyawan dari 

organisasi.

Menurut Eisenberger dkk (1986:501) Perceived Organizational Support

merupakan keyakinan pekerja tentang seberapa besar dukungan organisasi 

terhadap pekerjaan dan kesejahteraan pekerjanya. "An individual’s belief that the 

organization for which one works values one’s contribution and  cares for one’s 

well being”. Dukungan juga berkaitan dengan hubungan antar sesama rekan kerja 

yaitu perasaan saling menolong antara sesama karyawan dan manajer yang lebih 

menekankan pada dukungan yang saling membutuhkan antara sesama rekan kerja 

dan juga atasan dan bawahan.

4. HIPOTESIS

Hipotesis kerja (Ha) dalam penelitian ini adalah Ada hubungan antara 

Perceived Organizational Support dengan Organizational Citizenship 

Behavior karyawan PT Enseval Putera Megatrading divisi transportasi cabang 

Sidoarjo.

5. METODE PENELITIAN

Dilihat dari tujuan, penelitian ini juga merupakan penelitian korelasional, 

yaitu penelitian yang bertujuan menyelidiki sejauhmana variasi pada satu variabel 

berkaitan dengan variasi pada satu atau lebih variabel lain, berdasarkan koefisien 

korelasi  
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Identifikasi Variabel Penelitian

Berikut ini adalah definisi operasional dari masing-masing variabel 

penelitian:

1. Variabel bebas (X). 

Menurut Eisenberger dkk (1986:501) Perceived Organizational Support 

adalah keyakinan karyawan mengenai sejauhmana organisasi menghargai 

kontribusi karyawan dan peduli terhadap kesejahteraan dirinya. Terdapat tiga 

dimensi dari Perceived Organizational Support (POS) yaitu fairnes, supervisory 

support, dan organizational reward and job conditions . Berikut penjelasan lebih 

lanjut mengenai dimensi dari POS

1. Keadilan yang diterima (fairness)

2. Dukungan supervisor (supervisory support) yaitu dukungan dari atasan 

yang berkontribusi dan peduli terhadap pekerjaan yang dilakukan 

bawahannya

3. Imbalan dan kondisi kerja organisasi (Organizational rewards and job 

conditions) yaitu  kegiatan yang menunjukkan pengakuan organisasi atas 

kontribusi karyawan

2. Variabel tergantung (Y)

Organizational Citizenship Behavior adalah adalah kontribusi pekerja 

yang melebihi deskripsi kerja formal, yang dilakukan secara sukarela tidak untuk 

kepentingan diri sendiri dan memberi kontribusi pada keefektifan organisasi. 

Dimensi dalam penelitian ini merujuk pada dimensi-dimensi  yang dikemukakan 

Podsakoff, MacKenzei, Moorman dan Fetter (1990 dalam Organ dkk, (2006:251) 

adalah:

1. Altruism yaitu suatu perilaku yang dilakukan oleh karyawan dimana 

memiliki efek menolong yang relevan dengan permasalahan dalam 

organisasi. Indikator-indikiator sebagai berikut:

Perceived 
Organizational Support

(Variabel X)

Organizational 
Citizenship Behavior

(Variabel Y)
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2. Civic virtue yaitu perilaku karyawan yang mengindikasikan bahwa

individu ikut bertanggung jawab serta terlibat dalam memperhatikan 

kehidupan perusahaan.

3. Courtesy adalah perilaku karyawan yang bertujuan untuk mencegah 

persoalan dengan rekan kerja yang terkait dengan pekerjaan sebelum hal 

itu terjadi.

4. Conscientousness adalah suatu perilaku yang dilakukan karyawan dimana 

melebihi peran minimum yang dibutuhkan oleh organisasi.

5. Sportmanship adalah keinginan karyawan untuk mentoleransi sebuah 

keadaan yang kurang ideal tanpa mengeluh serta bersikap tidak membesar-

besarkan masalah kecil atau sepele.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT 

Enseval Putra Megatrading divisi transportasi cabang Sidoarjo. Pemilihan 

karyawan PT Enseval Putra Megatrading divisi transportasi cabang Sidoarjo 

Keseluruhan jumlah populasi dalam penelitian ini, yaitu karyawan PT Enseval 

Putera Megatrading divisi transportasi cabang Sidoarjo yang berstatus tetap 

maupun kontrak serta berpendidikan terakhir minimal SLTA sebanyak 57 orang. 

Dimana 2 orang pada posisi wakil dan supervisor transportasi dan 3 orang pada 

posisi administrasi tidak bisa mengisi kuesioner dikarenakan kesibukan pekerjaan. 

Jadi hanya 52 orang yang mengisi kuesioner.

Pengujian validitas kuesioner dalam penelitian ini diuji dengan 

menggunakan validitas isi (content validity). Dimana estimasi dilakukan dengan 

menggunakan analisis rasional atau melalui professional judgment dalam hal ini 

adalah Dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Hal ini dilakukan untuk 

melihat relevansi aitem dengan indikator dan tujuan pengukuran, selain itu juga 

melihat kesesuaian aitem dengan kaidah-kaidah penulisan skala yang baik dan 

benar.

Untuk mengetahui tingkat reliabilitas alat ukur yang digunakan pada 

penelitian ini, penulis menggunakan teknik reliabilitas Alpha Cronbach dengan 

bantuan statistik SPSS 18 for windows. Tingkat reliabilitas pada skala Perceived 
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Organizational Support didapat nilai sebesar 0,822 sedangkan pada skala

Organizational Citizenship Behavior didapatkan tingkat reliabilitas sebesar 0,899. 

Pada penelitian ini teknik analisis uji korelasi yang digunakan sebagai teknik 

analisis data yaitu teknik korelasi Product Moment.

6. HASIL PENELITIAN 

Uji Normalitas

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan teknik 

Komolgorov-Smirnov dengan bantuan program statistik SPSS versi 18.0 for 

windows. Berikut adalah tabel hasil uji normalitas data untuk variabel Perceived 

Organizational Support dan variabel Organizational Citizenship Behavior

Tabel 4.3
Uji Normalitas

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk

Statistic df Sig. Statistic df Sig.

POS ,118 52 ,069 ,964 52 ,122
OCB ,072 52 ,200* ,975 52 ,334

Pada tabel tersebut tampak bahwa signifikansi hasil uji normalitas untuk 

variabel Perceived Organizational Support berada di atas 0.05 yaitu sebesar 0.069 

begitu juga dengan signifikasi untuk variabel Organizational Citizenship Behavior

berada di atas 0,05 yaitu sebesar 0,200. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 

0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa kedua variabel tersebut memiliki distribusi 

normal.

Uji Korelasi

Uji korelasi yang dilakukan adalah mengkorelasikan variabel X (Perceived 

Organizational Support) dengan variabel Y (Organizational Citizenship 

Behavior). Perhitungan korelasi ini menggunakan bantuan program statistik SPSS 

versi 18.0 for windows.
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Tabel  4.5
Hasil Korelasi Product Moment antara Perceived Organizational Support dan 

Organizational Citizenship Behavior
Correlations

POS OCB

Pearson Correlation 1 ,389**

Sig. (2-tailed)  ,004

POS

N 52 52

Pearson Correlation ,389** 1

Sig. (2-tailed) ,004

OCB

N 52 52

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Dari hasil uji korelasi yang dilakukan diperoleh koefisien korelasi (pearson

correlation) sebesar 0,389 dengan signifikansi 0,004. Signifikansi hasil uji

korelasi sebesar 0, 004 tersebut lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa terdapat

korelasi atau hubungan yang signifikan antara kedua variabel dalam penelitian ini

(Ho ditolak dan Ha diterima).

7. PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian korelasi dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment menunjukkan adanya hubungan yang antara Perceived Organizational 

Support dengan Organizational Citizenship Behavior pada karyawan PT Enseval 

Putera Megatrading divisi transportasi cabang Sidoarjo. Hal ini berarti hipotesis

kerja (Ha) yang berbunyi ada hubungan antara Perceived Organizational Support

dengan Organizational Citizenship Behavior pada karyawan PT Enseval Putera 

Megatrading divisi transportasi cabang Sidoarjo diterima.

Hubungan antara Perceived Organizational Support dengan 

Organizational Citizenship Behavior dinyatakan positif, hal ini dapat diketahui 

dari nilai koefisien korelasi product moment sebesar 0,389 yang bernilai positif 

dengan signifikansi 0,004. Dengan kata lain, kenaikan tingkat Perceived 

Organizational Support akan diikuti oleh naiknya Organizational Citizenship 

Behavior, dan sebaliknya. Jadi semakin baik persepsi karyawan yang merasa 

mendapatkan Organizational Support yang ada di lingkungan tempat mereka 

bekerja akan diikuti dengan tingginya perilaku Organizational Citizenship yang
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bersangkutan. Akan tetapi sebaliknya, jika karyawan tersebut mempersepsi 

dukungan organisasi (Perceived Organizational Support) yang ada di lingkungan 

tempat mereka bekerja rendah maka karyawan akan memunculkan perilaku

Organizational Citizenship dalam tingkat yang rendah pula.

Nilai koefisien korelasi, sebagaimana juga taraf signifikansi digunakan 

sebagai pedoman  untuk menentukan suatu hipotesis dapat diterima atau ditolak 

dalam suatu penelitian, menurut nilai koefisien korelasi 0,389 

termasuk hubungan positif yang sedang. Dimana dalam penelitian sebelumnya 

Yuniar (2008) yang berjudul Pengaruh Perception Terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dengan Affectice Organizational Commitment Sebagai 

Intervening. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan hubungan yang positif 

antara persepsi dukungan organisasi dengan perilaku Organizational Citizenship

dengan koefisen korelasi yang sedang. Dikarenakan dalam penelitian tersebut 

dukungan organisasi yang diberikan dari perusahaan hanya sebatas hubungan 

kerja dengan karyawan, tanpa adanya perasaan sosio emosional. Sehingga 

karyawan juga memunculkan perilaku Organizational Citizenship dengan 

secukupnya pula. Jadi perasaan wajib (felt obligation) untuk membalas dukungan 

perusahaan terhadap karyawan hanya seadanya saja.

Adanya hubungan Perceived Organizational Support dengan 

Organizational Citizenship Behavior ini menunjukkan bahwa karyawan di divisi 

transportasi PT Enseval Putera Megatrading memiliki persepsi yang positif 

terhadap dukungan perusahaan yang selama ini mereka terima dari perusahaan 

sehingga karyawan merasa memiliki tangung jawab untuk membalasnya dengan 

melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan dengan sukarela untuk melakukan 

pekerjaan yang melebihi tugas utama mereka. Karena menurut Noruzy dkk (2011) 

dalam jurnal “Investigation the relationship between organizational justice, and 

organizational citizenship behavior: The mediating role of perceived 

organizational support” menyatakan bahwa persepsi dukungan organisasi yang 

positif menyebabkan karyawan peduli dengan kesejahteraan organisasi, 

meningkatkan komitmen organisasi, membantu organisasi untuk mencapai tujuan, 
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mengurangi kesalahpahaman dalam pekerjaan dan membuat mereka menjadi lebih 

loyal dalam organisasi.

Dukungan atas  ( supervisor support ) juga mempengaruhi perilaku 

Organizational Citizenship karyawan

dan juga secara tidak langsung berhubungan dengan dua hal  ( job 

satisfaction and person-organization fit). Hal ini sesuai dari salah satu dimensi 

yang ada dari Perceived Organizational Support  yaitu supervisor support juga 

memberikan pengaruh agar karyawan meningkatkan perilaku Organizational 

Citizenship. Karena perhatian dan dukungan atasan terhadap bawahannya 

membuat karyawan merasa dihargai dan sebagai timbal baliknya, bawahan akan 

termotivasi untuk menampilkan usaha yang lebih atas tugas yang diberikan 

padanya. Atasan juga dianggap perwakilan atau simbol dari sebuah organisasi. 

Jadi ketika atasan itu memberi dukungan yang baik pada bawahannya, maka 

bawahan akan menggangap organisasi itu juga berlaku baik padanya. Tapi apabila 

bawahan diperlakukan buruk oleh atasannya, maka bawahan akan memandang 

organisasi itu dengan negatif.

Dari penjelasan teori dan jurnal penelitian tersebut timbul asumsi bahwa 

munculnya adanya hubungan antara Perceived Organizational Support dan 

Organizational Citizenship Behavior karena dukungan organisasi yang dilakukan 

perusahaan memunculkan norma timbal balik yang dirasakan oleh karyawan 

sehingga mereka merasa berkewajiban untuk membalasnya dengan mewujudkan 

tujuan dan harapan perusahaan. Sehingga memunculkan perilaku Organizational 

Citizenship di tempat kerja. Pada intinya, dukungan penuh dari perusahaan untuk 

karyawannya membuat setiap karyawan merasa penting dan dihargai dalam 

organisasi dan pekerjaannya sehingga karyawan mau membantu organisasi untuk 

mencapai tujuannya.

8. SIMPULAN DAN SARAN

a. Simpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dalam penelitian ini, secara umum 

penulis menyimpulkan bahwa ada hubungan antara Perceived 
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Organizational Support dengan Organizational Citizenship Behavior pada 

karyawan PT Enseval Putra Megatrading divisi transportasi cabang 

Sidoarjo. Arah hubungan kedua variabel adalah positif, yang berarti 

semakin tinggi persepsi karyawan PT Enseval Putra Megatrading divisi 

transportasi terhadap dukungan organisasi yang ada di lingkungan tempat 

mereka bekerja maka akan semakin tinggi pula Organizational Citizenship 

Behavior yang ditunjukkan oleh karyawan.

b. Saran

1. Bagi PT Enseval Putera Megatrading  

1. Agar perusahaan memberi arahan pada supervisor divisi transportasi, 

untuk memberikan dukungan sepenuhnya pada bawahan supaya 

menyelesaikan pekerjaan tepat waktu.

2. Perusahaan harus meninjau ulang kebijakan promosi yang ada, karena 

kebijakan yang ada masih dianggap kurang adil bagi karyawan 

khususnya di divisi transportasi. Hal ini dikarenakan kebijakan promosi 

yang adil, merupakan salah satu bentuk dukungan yang akan 

dipersepsikan positif bagi karyawan

3. Hasil penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif antara 

Perceived Organizational Support dengan Organizational Citizenship 

Behavior. Maka penulis menyarankan perusahaan meningkatkan 

dukungan untuk karyawan dengan cara membuat aturan dan kebijakan 

yang adil lalu kedua hal tersebut harus dijelaskan dan diberlakukan pada 

semua karyawan. Perusahaan juga harus membuat situasi dan kondisi 

kerja agar lebih kondusif, jika hal ini dilakukan maka karyawan tidak 

segan untuk memunculkan perilaku Organizational Citizenship.

2. Bagi penelitian   selanjutnya

1. Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Organizational 

Citizenship Behavior bisa digunakan penelitian selanjutnya untuk 

memakai variabel lain dalam penelitiannya
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2. Dalam konsep Organizational Citizenship Behavior terdapat berbagai macam dimensi 

selain lima dimensi yang dipakai penulis, diharapkan untuk penelitian selanjutnya memakai 

dimensi yang lainnya
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