
1 
 

BAB I 

PENYAJIAN MASALAH PENELITIAN 

 

  

I.1 Latar Belakang Masalah 

Reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan 

pembaharuan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Berbagai 

permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan 

pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak berjalan dengan baik harus 

ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata 

lain, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur 

negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum 

pemerintahan dan pembangunan nasional.  

Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi 

informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut 

birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika 

tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang 

bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik sehingga tujuan dan sasaran 

pembangunan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. 

Dalam reformasi birokrasi, pembangunan nasional dilaksanakan secara 

bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat. Hal itu berarti bahwa didalam 

pembangunan, yang ditingkatkan kualitasnya tidak saja pemerintah sebagai 

administrator dan dinamisator pembangunan itu sendiri, tetapi juga seluruh 

masyarakat. Proses pembangunan tersebut, akan menghadapkan aparatur 

pemerintah kepada kondisi kompleksitas tugas pemerintahan dan pembangunan 

serta tuntutan pelayanan masyarakat yang lebih variatif dan berkualitas. Sebagai 

organisasi sektor publik, organisasi yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan 

untuk melayani masyarakat sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, 

selalu rugi, produktivitas rendah, miskin inovasi dan kreativitas dan berbagai 

kritikan lainnya. 
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Reformasi di sektor publik yang bergulir saat ini mengarahkan terjadinya 

perubahan pola dan gaya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, 

demokratis, terbuka, luwes, efisien dan akuntabel. Hal  ini sesuai dengan pola 

pengembangan pemerintahan (governance) yang sering dimaknai sebagai minimal 

state  artinya pekerjaan harus ditangani organisasi yang dikelola oleh pemerintah 

yang begitu banyak dan kompleks, membutuhkan anggaran yang begitu besar 

yang diperoleh dari utang tetapi tidak mampu menanganinya dengan baik 

(inefficiency, korupsi dan sebagainya), maka perannya direduksi melalui 

restrukturisasi birokrasi, pengurangan anggaran atau privatisasi dan meningkatkan 

sumber daya manusia yang lebih mampu dan profesional untuk menangani tugas 

pelayanan dan pembangunan bagi  masyarakat. 

Salah satu konsep pengelolaan organisasi pemerintah supaya mampu 

melayani masyarakat dengan baik adalah konsep “good governance” yang 

menunjukkan kepada adanya upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan proses 

manajemen pemerintahan sehingga kinerja pelayanan menjadi lebih baik. Pola, 

gaya dan perilaku keorganisasian pemerintahan harus segera dibenahi dan 

dikembangkan dengan konsep tersebut dengan upaya meningkatkan sumber daya 

manusia yang lebih profesional dan berperilaku baik dalam melayani masyarakat. 

  Untuk mendukung kinerja pemerintahan yang baik, peran personil/pegawai 

dalam suatu stuktur organisasi pemerintah tidak dapat dianggap sebagai hal yang 

kecil/remeh, karena dengan dukungan dan kinerja para pegawai di instansi 

pemerintahan baik secara vertikal maupun horisontal yang didukung oleh 

kelembagaan yang kuat akan menghasilkan kinerja pemerintahan yang baik.  

Tantangan dan perubahan strategis mendorong organisasi untuk terus 

berusaha membuat organisasinya menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam hal ini 

salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektifitas organisasi adalah sumber 

daya manusia, yang sering disebut sebagai Human Capital. Hal ini membuat 

organisasi dtuntut untuk dapat memperoleh dan mempertahankan karyawannya 

yang tidak hanya handal maupun memiliki kompetensi yang tinggi, tetapi juga 

yang juga memiliki karakteristik kepribadian yang baik serta yang tidak kalah 

pentingnya adalah yang memiliki loyalitas dan perilaku kerja ekstra untuk 
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organisasi  yang disebut sebagai Organizational Citizenship Behavior (OCB) atau 

Perilaku Kewarganegaraan Organisasi.    

Perilaku Kewarganegaraan Organisasi atau Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) sangatlah penting artinya untuk menunjang keefektifan fungsi-

fungsi organisasi terutama dalam jangka panjang. 

Bahwa perilaku organisasi yang baik dapat membantu terciptanya kinerja 

dan keefektifan perusahaan/organisasi. Dengan anggapan, jika karyawan 

mendapatkan suatu hal yang positif, maka akan menimbulkan hal yang positif 

pula bagi perusahaan/organisasi yang seterusnya bisa meningkatkan komitmen 

dan loyalitas karyawan pada unit kerja dan perusahaan/organisasi tersebut. Pada 

dasarnya, ketika karyawan merasakan kepuasan kerja maka akan memunculkan 

komitmen penuh pada perusahaan dan mampu memunculkan Perilaku 

Organizational Citizenship Behavior (OCB).   

Pada dimensi lain perilaku Organizational Citizenship Behavior (OCB) juga 

membantu mengubah suasana organisasi yang formal menjadi sedikit santai dan 

penuh dengan kerja sama. Diharapkan dengan suasana yang seperti itu maka 

ketegangan diantara para karyawan dapat dikurangi dan karena suasana yang 

mendukung diharapkan produktivitas karyawan/pegawai meningkat, sehingga 

akan tercapai keefektifan dan keefisienan. Selanjutnya juga disebutkan bahwa 

Organizational Citizenship  Behavior (OCB) merupakan kontribusi individu yang 

melebihi tuntutan peran di tempat kerja. Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) ini melibatkan beberapa perilaku meliputi perilaku menolong orang lain, 

menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-aturan dan 

prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku-perilaku ini menggambarkan “nilai 

tambah karyawan” yang merupakan salah satu bentuk perilaku prososial, yaitu 

perilaku social yang positif, konstruktif dan bermakna membantu.   

Perilaku kewarganegaraan organisasi merupakan perilaku sukarela dan 

individu dalam konteks ini tidak menerima imbalan atas tindakannya tersebut. 

Bahkan perilaku kewarganegaraan organisasi merupakan sebuah tindakan 

sukarela, kecenderungan dedikasi personil untuk memberikan kenyamanan dan 

kesejahteraan orang lain. Dalam  lingkungan karir modern, diperlukan personil 
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yang memiliki OCB yang baik untuk meningkatkan kerjasama dan membantu 

rekan, atasan dan pelanggan.  

Perilaku kewargaan organisasi datang dalam berbagai bentuk seperti 

kesetiaan, membantu orang lain, dan kepatuhan organisasi dan organisasi 

menguntungkan karyawan yang bersedia untuk berkontribusi upaya dan 

kemampuan mereka untuk organisasi meskipun itu tidak secara resmi diperlukan 

dari mereka. Kontribusi dari perilaku kewargaan organisasional untuk organisasi 

telah menerima banyak perhatian di dunia bisnis (Lee, Kim dan Kim, 2013, p.56). 

Konsep perilaku kewargaan organisasional muncul lebih dari dua dekade yang 

lalu di bidang perilaku organisasi. Sejak itu, banyak penelitian terutama di 

Amerika Serikat yang memungkinkan beragam pemahaman dan interpretasi dari 

konsep ini (Bukhari et al, 2009;. Joireman et al, 2006;. Podsakoffet al, 2000, 

dalam Lee, Kim dan Kim, 2013,57 ).  

Beberapa variabel seperti kepuasan kerja (Williams et al, 2002), komitmen 

organisasi (Becker, 1992), kepercayaan antar pribadi (Podsakoff, MacKenzie, 

Moorman, & Fetter, 1990), dan suasana hati karyawan (Williams & Wong, 1999) 

ditempatkan sebagai anteseden OCB (dalam Williams, Pitre, Zainuba, 2002,34). 

Beberapa riset terkini yang mengetengahkan masalah OCB antara lain Lee, Kim 

dan Kim (2013) yang menggunakan faktor keadilan prosedural, kepemimpinan 

transformasional, dan kompleksitas memiliki efek positif pada OCB karyawan 

dan OCB juga berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Piercy, dkk (2006); 

Morman, dkk (2006); Liu (2009); Williams, Pitre, Zainuba, (2002) menggunakan 

manajemen kontrol, keadilan, dan persepsi dukungan organisasi, Chen dan Chiu 

(2009) menggunakan karakteristik pekerjaan; Alizadeh, (2010) menggunakan 

budaya organisasi sebagai predictor OCB, Qamar (2012) menggunakan komitmen 

dan kepuasan kerja sebagai anteseden OCB. 

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan 

Informasi (Balilatfo) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi sesuai pasal 961 Permendesa No. 6 Tahun 2015 mempunyai tugas 

pokok melaksanakan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, 

serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah 

tertinggal dan transmigrasi. Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan 
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Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi diatur dalam peraturan 

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia (Permendesa) Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 962 bahwa dalam melaksanakan tugas Badan 

Penelitian, Pengembangan dan Informasi menyelenggarakan fungsi sebagai 

berikut : (a) Penelitian an pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta 

pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, 

dan transmigrasi; (b) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan 

pelatihan, serta pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan 

daerah tertinggal dan transmigrasi; (c) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta 

pengelolaan data dan informasi di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal 

dan transmigrasi; (d) Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan 

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi; dan (d) Pelaksanaan 

fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

Dalam pasal 963 Permendesa Nomor 6 Tahun 2015 juga disebutkan Badan 

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi terdiri 

atas: (a) Sekretariat Badan; (b) Pusat Penelitian dan Pengembangan; (c) Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara; (d) Pusat Pelatihan 

Masyarakat; dan (e) Pusat Data dan Informasi.  

Ketertarikan meneliti masalah OCB didasarkan pada pertimbangan 

pentingnya OCB dalam mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kerja tim dan 

organisasi, sehingga berkontribusi terhadap produktivitas organisasi secara 

menyeluruh (Sharma, dkk, 2011, p.68). Selain pertimbangan tersebut, hasil 

pengamatan di lapangan menunjukkan relatif rendahnya OCB pegawai yang dapat 

dilihat dari kurangnya perilaku saling membantu antar pegawai maupun antar 

bagian, kurangnya kepedulian pegawai pada kinerja organisasi secara umum atau 

kinerja tim secara khusus, masih adanya beberapa pegawai yang mengeluh 

mengenai pekerjaan dan berbagai perilaku lain yang menunjukkan masih belum 

maksimalnya periaku kewargaan organisasi pegawai. Berdasarkan penelaahan 
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litelatur, beberapa faktor yang diduga relevan terkait dengan OCB ini adalah 

persepsi dukungan organisasi, kepuasan kerja dan komitmen afektif pegawai. 

Dukungan organisasi yang dirasakan (perceived organizational support / 

(POS) merupakan keyakinan karyawan bahwa organisasi peduli dan menghargai 

kontribusinya terhadap keberhasilan organisasi (Kaufman et al., 2001). Anteseden 

POS mencakup keadilan prosedural, tindakan mendukung dan hormat oleh 

supervisor, pengakuan, gaji yang adil dan penghargaan, promosi, keamanan kerja, 

otonomi, dan pelatihan (Rhoades dan Eisenberger, 2002, dalam Peelle, 2007, 

p.555). Konsekuensi POS tinggi meningkat komitmen organisasi, kepuasan kerja, 

berdampak positif, kinerja tugas, dan niat untuk tetap dengan organisasi (Rhoades 

dan Eisenberger, 2002, dalam Peelle, 2007, p.556). Terkait dengan POS, hasil 

pengamatan di lapangan masih menunjukkan relatif rendahnya dukungan 

organisasi dalam bentuk kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

perasaan prestasi, dukungan karir, dan kontribusi positif terhadap organisasi, dan 

pribadi dan pencapaian tujuan organisasi. 

Melalui hasil pengamatan juga diketahui bahwa banyak pegawai dalam 

bekerja  jarang  sekali akan membantu rekannya walaupun pekerjaan yang 

dikerjakannya sudah selesai, karena mereka  beranggapan  bahwa  pekerjaan  

orang  lain  adalah  bukan  tanggung  jawabnya. Kondisi  tersebut  didukung  

dengan  belum  adanya  pemerataan  bagi  pegawai  untuk mengikuti  pendidikan  

dan  pelatihan,  yang  mengakibatkan  rendahnya  kepuasan  kerja. 

 Rendahnya dukungan organisasional yang dirasakan selanjutnya memicu 

rendahnya kepuasan kerja pegawai. Kepuasan ini dalam konteks ini adalah 

perasaan positif pegawai pada hal-hal yang terkait dengan pekerjaan. Selain 

merupakan dampak dari rendahnya POS pegawai, kepuasan kerja juga diyakini 

sebagai faktor yang mempengaruhi OCB pegawai. Beberapa riset seperti Miao 

(2011, p. 105); Lee, Kim dan Kim (2013, p. 55) menemukan efek positif kepuasan 

kerja terhadap OCB karyawan. Meskipun secara intensif sudah diteliti, hubungan 

antara kepuasan kerja dan OCB masih menunjukkan beberapa gap seperti 

penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja merupakan prediktor lemah OCB 

dan hanya memiliki pengaruh parsial dalam menentukan Courtesy dan Altruisme 

pada dimensi OCB (Farhan Mehboob dan Niaz A Bhutto, 2012); sedangkan 
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Qamar, Nida. (2012, p. 120) menemukan hubungan antara kepuasan kerja dengan 

OCB dalam level moderat. Faktor lainnya adalah komitmen afektif yang 

merupakan ikatan emosional karyawan untuk organisasi mereka, telah diakui 

sebagai anteseden efektif dari OCB dalam organisasi mereka (Meyer, Stanley, 

Herscovitch, & Topolnytsky, 2012, p. 50). 

Komitmen  organisasional  merupakan  identifikasi  dan keterlibatan  

seseorang  yang  relatif  kuat  terhadap  organisasi.  Karyawan  yang memiliki 

komitmen  kuat  terhadap  organisasinya merupakan  suatu modal  dalam 

mencapai  tujuan organisasi, sehingga memberikan manfaat maksimal bagi 

organisasi. Komitmen kayawan yang diberikan kepada organisasi juga diperlukan 

untuk menyelesaikan masalah-masalah internal  organisasi  seperti  berkurangnya  

biaya  kegiatan  operasional  dan  konflik  dalam organisasi.  Komitmen  yang  

kuat  memungkinkan  setiap  karyawan  untuk  berusaha menghadapi tantangan 

dan tekanan yang ada. 

Bila dilihat dari data rekapitulasi tingkat kehadiran dan kedisiplinan 

pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan 

Informasi periode tahun 2014-2015 diperoleh data sebagai berikut: 

 

     Tabel 1 Rekapitulasi Tingkat Kehadiran/Kedisiplinan Pegawai 

                   2014-2015 

Kriteria Th. 2014 Th. 2015 

Ijin 8 % 6 % 

Tidak Hadir (Absen) 12% 9 % 

Sakit 7 % 5 % 

Sumber : Laporan Tahunan Balilatfo Tahun 2014 & 2015 (Data Diolah)  

Dari tabel di atas tergambar  presentase yang pegawai yang ijin tidak masuk 

kantor pada tahun 2014 sebesar 8% dan pada tahun 2015 sebesar 6%, tidak hadir 

(absen) pada tahun 2014 sebesar 12% dan pada tahun 2015 sebesar 9 persen, dan  

untuk pegawai yang ijin sakit pada tahun 2014 sebesar 7% dan pada tahun 2015 

sebesar 5%. Sementara itu untuk data kehadiran/kedisiplinan pegawai pada tahun 

2016 belum terekap. Salah satu faktor menurunnya prosentase tingkat kehadiran 

(Ijin, Tidak Hadir dan Sakit) selama periode 2 (dua) tahun berturut-turut (2014-
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2015 kemungkinan desebabkan karena telah adanya Tunjangan Kinerja pegawai 

(Tukin) yang mendorong pegawai untuk meningkatkan disiplin dan kehadiran, 

dan atau karena sebab/faktor lain.  

     Terkait dengan komitmen, OCB dan kepuasan kerja, beberapa penelitian 

memiliki perbedaan yang cukup mendasar sehingga menarik untuk diteliti ulang. 

Seperti penelitian Setyawan (2009); yang memasukkan OCB sebagai intervening 

pada hubungan antara kepuasan dan komitmen dan menempatkan komitmen 

sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja (Lee, Kim dan Kim, 2013). 

Konsep ini berbeda dengan penelitian Rahmi (2013) yang menempatkan kepuasan 

kerja sebagai faktor yang mempengaruhi komitmen dan OCB, dan penelitian Liu 

(2008) yang menempatkan komitmen afektif sebagai mediator pada hubungan 

dukungan organisasional dengan OCB. Perbedaan lain juga dapat dilihat dari 

penelitian Sharma, dkk (2011) yang menempatkan OCB sebagai faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja. Qamar (2013) dalam risetnya menempatkan 

kepuasan kerja dan komitmen sebagai faktor yang mempengaruhi OCB, 

sedangkan Chahal dan Mehta (2011) menempatkan OCB sebagai faktor yang 

mempengaruhi kepuasan kerja, yang berbeda dengan Miao Ren-Tao (2011); Liu 

(2008); Podsakoff, dkk (2000), Organ, dkk (2010). 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh antara dukungan organisasi yang dirasakan (POS), kepuasan kerja 

(SAT), komitmen afektif (AFC) dan organizational citizenship behavior (OCB) 

pegawai di Badan Penelitian  dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan 

Informasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

di Jakarta. 

 

I.2 Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, ada dua 

fenomena yaitu fenomena di lapangan dan fenomena empiris/teoritis sebagai 

masalah yaitu: 

a. Berdasarkan pengamatan ditemukan bahwa masih relatif rendahnya 

OCB pegawai yang dapat dilihat dari kurangnya perilaku saling membantu 

antar pegawai maupun antar bagian, kurangnya kepedulian pegawai pada 
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kinerja organisasi secara umum atau kinerja tim secara khusus, masih 

adanya beberapa pegawai yang mengeluh mengenai pekerjaan dan berbagai 

perilaku lain yang menunjukkan masih belum maksimalnya perilaku 

kewargaan organisasi pegawai. 

b. Dukungan organisasi dianggap belum maksimal terutama dalam hal 

kebijakan atau kesempatan mengikuti  pendidikan  dan  pelatihan,  yang  

mengakibatkan  rendahnya  kepuasan  kerja. 

c. Masih adanya perbedaan hasil maupun model penelitian mengenai 

hubungan antara kepuasan kerja, komitmen dengan OCB dalam riset-riset 

beberapa tahun terakhir, sehingga menarik untuk diteliti ulang. 

 

I.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Apakah dukungan organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 

dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi? 

b. Apakah dukungan organisasi berpengaruh terhadap komitmen afektif 

pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 

dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi? 

c. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen afektif 

pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan 

dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi? 

d. Apakah dukungan organisasi berpengaruh terhadap OCB pegawai 

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan 

Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi? 
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e. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap OCB pegawai Badan 

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi 

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi? 

f. Apakah komitmen afektif berpengaruh terhadap OCB pegawai Badan 

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi 

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi? 

 

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

a. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini 

bertujuan  untuk mengetahui sejauh mana : 

1) Dukungan organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja 

pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan 

Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 

2) Dukungan organisasi berpengaruh terhadap komitmen afektif 

pegawai Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan 

Pelatihan dan Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi. 

3) Kepuasan kerja berpengaruh terhadap komitmen afektif pegawai 

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan 

Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. 

4) Dukungan organisasi berpengaruh terhadap OCB pegawai 

Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan 

Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi? 

5) Kepuasan kerja berpengaruh terhadap OCB pegawai Badan 

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan 

Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. 

UPN "VETERAN" JAKARTA



11 
 

6) Komitmen afektif berpengaruh terhadap OCB pegawai Badan 

Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan 

Informasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi. 

b. Manfaat Penelitian 

1) Secara teoritis kiranya hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

kajian yang menarik guna penelitian selanjutnya yang bersifat lebih 

mendalam, kritis dan komprehensif terhadap masalah kinerja pegawai 

dan hubungan antar peran dan perilaku organisasi. Penelitian ini juga 

berupaya mengkonfirmasi teori maupun model penelitian yang sudah 

ada sekarang sehingga dapat bertindak sebagai pembanding maupun 

pengayaan pembahasan mengenai OCB. 

2) Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan referensi yang 

bermanfaat bagi pimpinan organisasi Badan Penelitian dan 

Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan dan Informasi Kementerian 

Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk 

meningkatkan OCB pegawai melalui peningkatan dukungan 

organisasional, kepuasan kerja dan komitmen afektif pegawai. 

Penelitian ini juga secara khusus diharapkan dapat memberi sebuah 

fenomena empiris yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan 

organisasi baik dalam hal peningkatan OCB pegawai dalam konteks 

organisasi Kementerian/Lembaga. 
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