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Abstract

Service performance represent activity is conducted by employees in giving
service which with quality to consumer. Service performance have the character of
naturally, its meaning of employees that laboring to serve need behavioral of extra role,
or which can be referred as behavior of Organizational Citizenship Behavior (OCB).
Organizational Citizenship Behavior (OCB) represent behavior owning contribution is
necessary for company especially at performance service of employees. Organizational
Citizenship Behavior (OCB) at employees is influenced by organizational culture and
perception of employees to organizational support. This research is aim to know
influence of organization cultural and perception of organizational support to
performance service of PT TELKOM area of Jember. This research type of ex post facto,
research done to check event which is happened and then trace to flashback to know
factors generating these occurrence. This research is aim to know influence of
organization cultural and perception of organizational support to service performance
through Organizational Citizenship Behavior (OCB). Population in this research is 69
employees of TELKOM that laboring, interaction to with consumer of external. This
research sample is obtained with technique simple random sampling. There are 55
subject becoming sample in this research and have filled questioner of organization
cultural, questioner of perception of organizational support, questioner Organizational
Citizenship Behavior (OCB) and of questioner service performance. Method of data
analyzes which used in this research is use analysis of regression. Conclusion of this
research is exists of influence of organization cultural and perception of organizational
support to service performance through Organizational Citizenship Behavior (OCB) at
employees of PT TELKOM area of Jember.

Keywords: organization cultural, perception of organizational support, Organizational
Citizenship Behavior (OCB), service performance.

Perkembangan ilmu dan teknologi saat ini berkembang dengan pesat, kondisi ini

membuat dunia bisnis semakin dipenuhi dengan persaingan yang ketat. Perusahaan

melakukan berbagai upaya untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain dengan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas produk atau

jasa yang perusahaan miliki. Tujuan perusahaan dapat tercapai ketika sumber daya
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yang ada dapat bersinergi dengan optimal, serta dapat meningkatkan kemampuan

sumber daya manusia yang dimiliki sehingga akan berdampak terhadap kinerja

karyawan. Menurut Campbell,et al (dalam Sonentag,2002) Kinerja karyawan dikatakan

baik ketika kinerja yang mereka munculkan mencapai produktivitas kerja yang tinggi,

serta sesuai dengan standart kerja, target atau tujuan yang telah ditentukan oleh

perusahaan.

PT TELKOM Tbk, merupakan salah satu badan usaha milik Negara yang

bergerak di bidang pelayanan jasa telekomunikasi. Beberapa tahun yang lalu PT

TELKOM masih memonopoli bisnis telekomunikasi, namun dengan adanya AFTA dan

pasar bebas bisnis telekomunikasi tidak lagi di monopoli oleh PT TELKOM. Bisnis

telekomunikasi saat ini berkembang dengan maju, banyak perusahaan provider

bermunculan sehingga persaingan antara perusahaan provider saat ini sangat tinggi.

Adanya persaingan diantara perusahaan telekomunikasi, menuntut PT TELKOM untuk

dapat memiliki suatu perencanaan ke depan untuk dapat bertahan ditengah persaingan

dengan provider lainnya. Perencanaan itu di perlukan agar PT TELKOM dapat bersaing

dengan para kompetitor guna memenuhi kebutuhan konsumen dan mempertahankan

konsumen yang sudah ada supaya tidak beralih kepada perusahaan lain. TELKOM tidak

hanya berfokus terhadap penjualan produk telekomunikasi, namun juga memberikan

pelayanan kepada masyarakat berkaitan dengan purna jual produk-produk TELKOM.

Terkadang dalam proses penjualan produk, konsumen mengalami permasalahan, untuk

mengatasi berbagai masalah dan komplain dari konsumen TELKOM memiliki komitmen

untuk memberikan layanan berkualitas kepada konsumen.

Salah satu upaya yang dilakukan PT TELKOM untuk meningkatkan layanan

kepada konsumen dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada,

sehingga kinerja karyawan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan terhadap

konsumen menjadi lebih optimal. Kinerja pelayanan memiliki peran yang sangat penting

bagi sebuah perusahaan karena karyawan merupakan ujung tombak perusahaan dalam

berinteraksi dan melayani konsumen. Citra sebuah perusahaan terletak pada

bagaimana karyawan sebuah perusahaan mengenalkan dan menawarkan produk

kepada konsumen, serta bagaimana karyawan memberikan sebuah layanan kepada

konsumen. Sargeant (dalam Da Liang, 2010) mengungkapkan bahwa peran karyawan

dalam memberikan sebuah pelayanan kepada konsumen, merupakan salah satu cara

untuk mencapai keunggulan yang kompetitif bagi sebuah perusahaan.
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Pelayanan merupakan kinerja karyawan yang bersifat alamiah, artinya kualitas

pelayanan sangat bergantung pada cara interaksi karyawan dengan konsumen, rekan

kerja dan perusahaan. Kinerja pelayanan memiliki dimensi interaksi antara karyawan

dan konsumen, yang membutuhkan suatu sikap kerja yang berorientasi pada

pelayanan. Menurut pendapat Clary dan Synder (dalam Yoon, 2003) individu yang

bekerja memunculkan perilaku extra role cenderung lebih bersedia untuk membantu

orang lain, artinya karyawan dapat memunculkan kinerja pelayanan yang optimal ketika

karyawan tidak hanya  memenuhi harapan perusahaan (in role) namun juga perilaku

extra role. Perilaku extra role merupakan perilaku kerja yang melebihi standart khusus

kinerja. Perilaku ekstra role memiliki implikasi penting bagi organisasi, karena hal ini

mengacu pada perilaku kerja karyawan yang berkaitan organisasi dan rekan kerja

lainnya. Selain itu sikap positif dan perilaku extra role karyawan memiliki pengaruh yang

positif terhadap efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi. Perilaku extra role di

organisasi biasa disebut dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB).

Organizational Citizenship behavior (OCB) merupakan perilaku kerja karyawan

yang melebihi tuntutan peran atau standart yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut Organ (dalam Chien, 2000) Organizational Citizenship Behavior (OCB)

merupakan perilaku individu yang bijaksana yang secara tidak langsung secara atau

secara eksplisit diakui oleh system reward formal dari perusahaan. Clary dan Synder

(dalam Yoon, 2003) berpendapat bahwa karyawan yang menunjukkan OCB yang tinggi,

akan lebih aktif dalam pemenuhan kebutuhan konsumen, hal ini akan tercermin dari

kinerja pelayanan karyawan.

Menurut Kwantez (dalam Ahmadi, 2010) dan Eisenberg (2002)

mengungkapkkan, OCB yang muncul pada kinerja karyawan dipengaruhi oleh

karateristik individu dan karateristik organisasi. Kwanttez menjelaskan bahwa salah satu

karateristik individu yang mempengaruhi OCB adalah persepsi  karyawan terhadap

dukungan organisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Rhoades dan Eisenberg (2002),

karyawan akan memunculkan perilaku OCB ketika karyawan menilai perusahaan tempat

bekerja memberikan sebuah dukungan kepada karyawan, kondisi ini akan

meningkatkan perasaan positif dan perilaku terhadap organisasi. Lebih lanjut Rhoades

menjelaskan bahwa persepsi karyawan terhadap dukungan organisasi (POS)

dipengaruhi oleh bentuk-bentuk dukungan organisasi yang diberikan kepada karyawan.

Karyawan yang menilai positif bentuk dukungan organisasi, akan memunculkan perilaku

kerja yang positif dan memberikan kontribusi yang lebih kepada organisasi.
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Faktor kedua yang mempengaruhi munculnya OCB pada karyawan adalah

karateristik organisasi, salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi

merupakan salah satu faktor yang terpenting dalam menentukan keberhasilan

organisasi untuk mencapai tujuannya. Perilaku OCB yang dimiliki oleh karyawan

berkembang seiring dengan proses sosialisasi nilai-nilai yang ada pada organisasi.

ketika nilai-nilai yang dimiliki oleh perusahaan memiliki “service value” maka OCB akan

muncul pada karyawan. Hal ini secara tidak langsung berpengaruh kepada kinerja

pelayanan (Ahmadi, 2010).

Budaya organisasi dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan

kinerja karyawannya, ketika budaya organisasi yang dimiliki sebuah perusahaan

tersebut kuat. Budaya organisasi yang kuat akan mendorong munculnya sense of

belonging karyawan pada organisasi, sehingga berdampak pada kinerja karyawan

(Robbins,2000).Dalam upaya menjaga situasi kerja yang kondusif dan kinerja karyawan

yang ada di dalamnya, perusahaan diharapkan memiliki budaya organisasi yang bersifat

inovatif, kompetitif dan peka terhadap kondisi eksternal sehingga akan memiliki

pengaruh kuat terhadap kinerja karyawan. Budaya organisasi sebagai Social Glue bagi

anggota organisasi, ketika nilai-nilai dalam perusahaan di pahami secara tepat oleh

semua karyawan perusahaan, maka keberlangsungan perusahaan akan tetap terjaga.

PT TELKOM melakukan sebuah proses transformasi yang berkelanjutan untuk

dapat memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap konsumen. Pada tahun 2009

PT TELKOM melakukan transformasi budaya yang bertujuan untuk membangun spirit

baru, komitmen baru dan citra baru TELKOM demi kenyamanan dan kepuasan

konsumen. Dengan adanya transformasi budaya, TELKOM ingin memberikan ruang

yang luas kepada karyawan untuk dapat berkolaborasi dan berinovasi dalam upaya

peningkatan kinerja karyawan terutama dalam pelayanan terhadap konsumen.

Transformasi budaya di TELKOM ingin mengedepankan nilai-nilai pelayanan kepada

konsumen, sehingga harapan perusahaan dengan adanya nilai-nilai baru tersebut

karyawan diharapkan mampu memahami apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan

karyawan dapat memberikan dan meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada

konsumen.

PT TELKOM sebagai perusahaan penyedia jasa telekomunikasi juga tidak lepas

dari komplain dari konsumen, Untuk mengatasi komplain dari konsumen PT TELKOM

telah menyediakan sarana layanan e-service, dan pada saluran layanan 147. Dengan

tersedianya sarana yang ada PT TELKOM berharap dapat melayani konsumen dengan



Prosiding Seminar Nasional
Peran Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas dan Efisiensi Organisasi

50

baik. Berdasarkan data Komplain konsumen PT TELKOM kandatel Jember pada tahun

2010 – 2011, rata-rata jumlah komplain konsumen yang masuk dalam setiap bulan

kurang lebih 100 komplain. Dari kasus dan jumlah komplain yang ada memperlihatkan

bahwa kinerja pelayanan karyawan TELKOM masih belum optimal.

Kinerja Pelayanan

Kinerja karyawan secara umum mengacu pada perilaku kerja yang relevan

dengan tujuan organisasi dan perilaku kerja tersebut dibawah control karyawan itu

sendiri (Chien & Hung, 2008), yang artinya karyawan melakukan pekerjaannya sesuai

dengan tujuan yang ingin di capai oleh perusahaan. Perusahaan yang bergerak di

industri bisnis, akan mengeluarkan sebuah produk berupa barang atau jasa. Produk

tersebut dapat sampai kepada konsumen, memerlukan suatu proses pelayanan.

Menurut pendapat Bowen & Waldman (dalam Liao & Chuang,2004) Pelayanan

merupakan proses yang sangat mendasar bagi perusahaan. Kualitas interaksi antara

karyawan dan konsumen menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan

kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, kinerja pelayanan memiliki peran penting dalam

membentuk persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan. Menurut pendapat Liao &

Chuang (2004) ada beberapa dimensi pada kinerja pelayanan, yang meliputi :

a. Bersikap ramah dan siap membantu konsumen

b. Melayani konsumen dengan cepat

c. Mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, dengan mengajukan

pertanyaan yang baik dan mampu menjadi pendengar yang baik

d. Dapat membantu konsumen jika diperlukan

e. Dapat menunjukkan item atau produk yang menarik dan sesuai dengan

kebutuhan konsumen

f. Dapat menjelaskan beberapa produk yang mungkin dibutuhkan

konsumen,tetapi tidak terfikirkan oleh mereka dan beberapa produk yang

bermanfaat untuk mengatasi keluhan/ keberatan pelanggan.

Budaya Organisasi

Budaya organisasi dapat didefinisikan sebagai suatu pola asumsi dasar yang

ditemukan atau dikembangkan oleh suatu kelompok tertentu saat belajar untuk

mengatasi masalah yang adaptasi eksternal dan integrasi eksternal, yang telah berjalan
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cukup baik untuk dianggap valid dan oleh karena itu, diajarkan kepada anggotanya

sebagai cara yang benar untuk berpersepsi, berpikir dan berperasaan sehubungan

dengan masalah yang dihadapi. (Schein,dalam Ojo. 2009). Definisi budaya menurut

Schein budaya sebagai pola asumsi dasar yang dimiliki bersama oleh anggota

organisasi ketika memecahkan masalah penyesuaian eksternal dan integrasi internal

Robbins (2002) memberikan pengertian budaya organisasi sebagai nilai-nilai

dominan yang disebarluaskan dalam organisasi yang dijadikan filosofi kerja karyawan

yang menjadi panduan bagi kebijakan organisasi dalam mengelola karyawan dan

konsumen. Budaya organisasi terbentuk berawal dari visi misi yang dibuat oleh sebuah

perusahaan. Visi misi yang dimiliki perusahaan mengandung sebuah nilai, yang dapat

diartikan sebagai sesuatu yang menjadi acuan ideal bagi individu dalam berperilaku dan

bertindak. Nilai budaya organisasi terkait dengan masalah pencapaian suatu organisasi,

termasuk didalamnya nilai adalah ideology, cita-cita dan keyakinan.

Budaya Organisasi di PT TELKOM Tbk

PT TELKOM Tbk, pada tahun 2009 melakukan transformasi, hal ini merupakan

transformasi yang terbesar dalam sejarah industri telekomunikasi, yang meliputi

transformasi bisnis, transformasi organisasi dan sumber daya manusia dan transformasi

budaya.Dengan adanya portofolio baru, PT.TELKOM ingin membuat spirit baru,

komitmen baru dan citra baru demi kenyamanan dan kepuasan pelanggan, yang di

tunjukkan melalui visi dan misi baru Telkom. Visi baru TELKOM To become a leading

Telecommunication, Information, Media & Edutainment (TIME) Player in the Region.

Dan Misi TELKOM pertama, to provide TIME service with Excellent Quality and

Competitive Price dan yang kedua To be the role model as the Best Managed

Indonesian Corporation. Visi Misi ini terimplementasikan pada Corporate Value yang

meliputi :

1. Commitment to long term. Dalam bekerja karyawan diharapkan memiliki

orientasi ke depan.

2. Customer First, dalam bekerja karyawan diharapkan selalu mengutamakan

pelanggan terlebih dahulu, baik untuk pelanggan eksternal maupun

pelanggan internal

3. Caring Meritocary, perusahaan memberikan reward dan consequences,

yang sesuai dengan kinerja dan perilaku karyawan
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4. Co Creation at Win-win partnership, karyawan memperlakukan Mitra bisnis

sebagai rekan yang setara

5. Collaborative Innovation, menghilangkan internal silos dan terbuka terhadap

ide-ide dari luar.

Persepsi Dukungan Organisasi

Setiap karyawan memandang bahwa kerja yang dilakukannya merupakan suatu

investasi, karyawan akan memberikan waktu, tenaga dan usaha untuk memperoleh apa

yang mereka inginkan (Ali,2010). Sementara di sisi lain, organisasi tempat mereka

bekerja dihadapkan pada tekanan lingkungan yang selalu berubah, yang mengharuskan

organisasi tersebut untuk meningkatkan kinerja. Untuk itu organisasi akan memberikan

reward kepada karyawannya yang bekerja sesuai tujuan yang diinginkan. Dengan

demikian terjadi suatu transaksi berupa pertukaran sosial di tempat kerja, antara individu

dan organisasi.

Perlakuan dari organisasi yang diterima oleh karyawan ditangkap sebagai

stimulus yang diorganisir dan di intepretasikan menjadi persepsi atas dukungan

organisasi. Persepsi ini akan menumbuhkan tingkat kepercayaan tertentu dari karyawan

atas penghargaan yang diberikan organisasi terhadap kontribusi mereka ( Valuation of

employees’ contribution) dan perhatian organisasi pada kehidupan mereka ( Care about

employees’ well-being) (Eisenberg, et al). tingkat kepercayaan karyawan terhadap

dukungan organisasi ini akan dipengaruhi oleh evaluasi mereka atas pengalaman dan

pengamatan tentang cara organisasi memperlakukan karyawannya (Rhoades &

Eisenberg,2002 ).

Persepsi dukungan organisasi (Perceived Organizational Support) di definisikan

sebagai persepsi karyawan mengenai sejauh mana organisasi memberikan dukungan

pada karyawan dan sejauh mana kesiapan organisasi dalam memberikan bantuan pada

saat dibutuhkan (Rhoades & Eisenberg,2002). Selain itu Rhoades & Eisenberg

mengungkapkan bahwa, Persepsi dukungan organisasi juga berkaitan dengan persepsi

karyawan terhadap dukungan organisasi, mengenai sejauh mana organisasi menilai

kontribusi mereka dan kepedulian organisasi pada kesejahteraan mereka. Menurut

Rhodes & Eisenberg (2002) bentuk umum yang dapat di rasakan oleh karyawan adanya

dukungan organisasi meliputi:
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a. Keadilan.

- Keadilan struktural & prosedural yang menyangkut cara yang digunakan untuk

menentukan pendistribusian sumber daya manusia diantara karyawan, keadilan

yang berkaitan dengan aturan-aturan formal dan kebijakan bagi karyawan,

keadilan dalam penerimaan informasi yang akurat

- Keadilan sosial dapat disebut juga keadilan interaksional, hal ini berkaitan

dengan cara organisasi memperlakukan karyawan dengan hormat dan

bermartabat.

b. Dukungan Supervisor. Indikator ini memaparkan sejauhmana supervisor memiliki

perhatian terhadap karyawan dan peduli terhadap kesejahteraan karyawan.

Dukungan supervisor memiliki kaitan erat dengan persepsi karyawan terhadap

dukungan organisasi, karena supervisor sebagai agen organisasi yang memiliki

tanggung jawab untuk mengarahkan dan mengevaluasi kinerja bawahan

c. Penghargaan dari Organisasi. Bentuk-bentuk penghargaan yang diterima oleh

karyawan dari organisasi dapat meliputi gaji, tunjangan, bonus, promosi, pelatihan/

pengembangan diri.

d. Kondisi Kerja. Salah satu bentuk dukungan organisasi pada karyawan adanya

kondisi kerja yang nyaman dan aman bagi karyawan.

Organization Citizenship Behavior (OCB)

Organ (1995) mendefinisikan OCB sebagai perilaku individu yang bebas, tidak

berkaitan secara langsung atau eksplisit dengan system reward dan bisa meningkatkan

fungsi efektif organisasi.  Organization Citizenship Behavior (OCB) merupakan

kontribusi individu yang mendalam melebihi tuntutan peran di tempat kerja  dan di

reward oleh perolehan kinerja. 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 ini menggambarkan “nilai

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

social yang positif, konstruktif dan bermakna membantu (Aldag & Resckhe.1997:1).

Organ (dalam Jahangin, 2004) mengemukakan lima dimensi primer OCB, yang meliputi

:
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1. Altruism

Menunjukkan suatu pribadi yang lebih mementingkan kepentingan orang lain

dibandingkan dengan kepentingan pribadinya. Misalnya, karyawan yang sudah

selesai dengan pekerjaannya membantu karyawan lain dalam menghadapi

pekerjaan yang sulit.

2. Courtesy

Menunjukkan suatu perilaku membantu orang lain secara sukarela dan bukan

merupakan tugas serta kewajibannya. Dimensi ini menunjukkan perilaku membantu

karyawan baru berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi.

3. Civic Virtue

Terlibat dalam aktivitas organisasi dan peduli terhadap kelangsungan hidup

organisasi. Secara sukarela berpartisipasi, bertanggung jawab dan terlibat dalam

mengatasi masalah-masalah organisasi demi kelangsungan organisasi.

4. Conscientiousness

Suatu perilaku yang menunjukkan upaya sukarela untuk meningkatkan cara dalam

menjalankan pekerjaannya secara kreatif agar kinerja organisasi meningkat.

5. Sportmanship

Menunjukkan suatu kerelaan/toleransi untuk bertahan dalam suatu keadaan yang

tidak menyenangkan tanpa mengeluh. Perilaku ini menunjukkan suatu daya

toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang kurang atau bahkan tidak

menyenangkan.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi

dan persepsi dukungan organisasi terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB).

Tujuan kedua untuk mengetahui pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB)

terhadap kinerja pelayanan.

Hipotesa Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 hipotesa:

a. H1 : Ada pengaruh budaya organisasi dan persepsi dukungan organisasi terhadap

Organizational Citizenship Behavior (OCB).
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b. H2 : Ada pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) terhadap kinerja

pelayanan

Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian Ex Post Facto, yaitu penelitian yang

dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi yang kemudian merunut ke

belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut

(Suryabrata,1995). Penelitian ini membuat gambaran mengenai situasi atau fenomena

yang ada dengan tidak memberikan perlakuan pada subyek penelitian.

Populasi penelitian adalah karyawan yang bekerja di PT. TELKOM  area Jember,

yang bekerjanya berinteraksi langsung dengan konsumen eksternal. Penegasan

mengenai sifat dari populasi sangat penting dilakukan untuk menghindari terjadi

keraguan, kebingungan dan reliabilitas generalisasi yang rendah (Hadi, 2004). Sifat-sifat

populasi dalam penelitian ini, adalah karyawan PT TELKOM area Jember yang :

a. Bekerjanya berinteraksi langsung dengan konsumen eksternal.

b. Masa kerja minimal 2 tahun. Dengan pertimbangan karyawan yang bekerja minimal

2 tahun, telah mengetahui dan mendapatkan sosialisasi nilai-nilai budaya TELKOM.

Teknik pengambilan sampel menggunakan simple random sampling. Teknik

pengambilan sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang sama pada setiap

angggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Penentuan sampel ini, dilakukan

dengan cara diundi (Hadi,2004)

Jumlah populasi dari penelitian ini ada 69 subyek. Berdasarkan teknik

pengambilan sampel secara acak, maka ditentukan 55 subyek yang akan menjadi

subyek penelitian. Pengambilan data dilakukan pada tanggal 18 juli sampai dengan 29

juli 2011 di PT TELKOM area Jember, yang meliputi kantor TELKOM Jember, Kantor

cabang TELKOM Bondowoso, Kantor cabang TELKOM Situbondo dan kantor cabang

TELKOM Banyuwangi.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan alat ukur berupa

kuesioner. Kuesioner penelitian ini meliputi kuesioner budaya organisasi, persepsi

dukungan organisasi,  Organizational citizenship behavior, kinerja pelayanan.

Analisa yang digunakan dalam penelitian menggunakan Analisis Regresi ganda

dan analisa regresi linier. Analisa regresi merupakan suatu teknik parametrik yang
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digunakan untuk mengadakan suatu peramalan atau prediksi besarnya variasi yang

terjadi pada variabel dependen berdasarkan variabel independent. Selain itu analisa

regresi digunakan untuk menentukan bentuk hubungan antara variabel dependent dan

variabel independent dan menentukan arah dan besarnya koefisien korelasi antara

variabel dependen dan variabel independen (Winarsunu, 2009).

Hasil Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut  :

Tabel 1. Hasil analisa koefisien determinasi

ANOVAb

3113.874 2 1556.937 30.853 .000a

2624.053 52 50.463
5737.927 54

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), POS, BUDORGa.

Dependent Variable: OCBb.

Tabel 2. Hasil analisa koefisien nilai t

Coefficientsa

66.666 16.555 4.027 .000
.869 .124 .714 7.034 .000

5.323E-02 .101 .054 .529 .599

(Constant)
BUDORG
POS

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: OCBa.

Tabel 3. Hasil analisa koefisien determinasi

Model Summaryb

.737a .543 .525 7.104
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), POS, BUDORGa.

Dependent Variable: OCBb.
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Berdasarkan tabel 1,2 dan 3 diperoleh hasil (F = 30,583, p < 0,000) hal ini

menunjukkan bahwa hipotesa 1 diterima, bahwa budaya organisasi dan persepsi

dukungan organisasi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap organizational

citizenship behavior (OCB). Hasil analisa koefisien nilai t di peroleh untuk budaya

organisasi (t = 7,034, p = 0,000), dan nilai t untuk persepsi dukungan organisasi (t =

0,529, p = 0,599). Hasil analisa data ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki

pengaruh yang lebih besar terhadap OCB di bandingkan pengaruh persepsi dukungan

organisasi  terhadap OCB. Sumbangan efektif yang diperoleh dari pengaruh budaya

organisasi dan persepsi dukungan organisasi terhadap organizational citizenship

behavior (OCB) sebesar 54,3 %.

Tabel 4. Hasil analisa regresi OCB dan kinerja pelayanan

ANOVAb

3216.534 1 3216.534 77.300 .000a

2205.393 53 41.611
5421.927 54

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), OCBa.

Dependent Variable: KINERJAb.

Tabel 5. Hasil analisa koefisien determinan

Model Summary

.770a .593 .586 6.451
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), OCBa.

Berdasarkan tabel 4 dan 5 diperoleh hasil (F = 77,3 P< 0,000) hal ini

menunjukkan bahwa hipotesa 2 diterima, ada pengaruh organizational citizenship

behavior (OCB) tarhadap kinerja pelayanan. Sumbangan efektif organizational

citizenship behavior (OCB) terhadap kinerja pelayanan sebesar 59,3 %.

Diskusi
Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan di dapatkan hasil (F =

30,583, p < 0,000), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi dan
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persepsi dukungan organisasi secara bersama-sama dapat mempengaruhi perilaku

OCB pada karyawan. Hasil penelitian ini juga menunjukkan budaya organisasi memiliki

pengaruh yang lebih kuat dibandingkan persepsi dukungan organisasi terhadap perilaku

OCB karyawan, artinya meskipun lebih banyak karyawan yang memiliki persepsi negatif

terhadap dukungan organisasi, karyawan tetap memiliki perilaku OCB. Perilaku OCB

karyawan muncul lebih banyak dipengaruhi oleh nilai nilai atau budaya organisasi yang

dimiliki TELKOM.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa organizational citizenship behavior

(OCB) memiliki pengaruh terhadap kinerja pelayanan, hal ini dapat dilihat dari hasil

analisa regresi sebesar (F = 77,30, p < 0,000). Organizational citizenship behavior

(OCB) merupakan perilaku kerja yang di munculkan karyawan, perilaku ini dilakukan

secara sukarela dan melebihi tuntutan peran dari perusahaan. Perilaku OCB ini

memberikan keuntungan pada organisasi, dan tidak berkaitan secara langsung dengan

sistem reward.

Kesimpulan dan Rekomendasi
Penelitian ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya

menjadikan karyawan tetap sebagai subyek penelitian, sedangkan karyawan kontrak

tidak dijadikan sebagai sampel penelitian, padahal karyawan  kontrak lebih  sering

bertemu langsung dengan konsumen sehingga gambaran tentang kinerja pelayanan

belum di dapatkan secara utuh. Kedua, pada umumnya pengisian kuesioner oleh

subyek tidak didampingi oleh peneliti. Hal ini terjadi karena ada keterbatasan waktu,

yang berkaitan dengan jam dan aktivitas kerja karyawan. Sehingga peneliti kurang dapat

memastikan bahwa subyek penelitian benar-benar dapat memahami isi dari kuesioner.

Keterbatasan ketiga dalam penelitian ini, untuk mendapatkan gambaran secara detil

perilaku OCB pada karyawan lebih tepat ketika menggunakan metode wawancara dan

observasi.

Rekomendasi

1. Bagi perusahaan

Perusahaan diharapkan melakukan proses sosialisasi budaya organisasi yang

baru dengan melakukan beberapa tahapan, pertama melakukan assessment untuk

mengetahui sejauhmana kondisi dan kesiapan perusahaan dan karyawan. Kedua,
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tahapan revitalisasi yang bertujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang

ada di perusahaan. tahapan ketiga, memberikan intervensi nilai-nilai yang dimiliki

perusahaan pada seluruh sumber daya manusia. Tahapan keempat, melakukan

evaluasi terhadap kemandirian, etos kerja dan kemampuan karyawan dalam memantau

pribadinya.

Perusahaan diharapkan meningkatkan upaya sosialisasi bentuk-bentuk

dukungan yang telah diberikan perusahaan untuk pengembangan dan kesejahteraan

karyawan, terutama pada aspek keadilan, aspek penghargaan dari organisasi dan

aspek kondisi kerja, sehingga karyawan mengetahui dukungan perusahaan yang telah

diberikan kepada karyawan, sehingga diharapkan karyawan memiliki persepsi yang

positif terhadap dukungan organisasi dan di harapkan nantinya dapat meningkatkan

kinerja pelayanan.

2. Bagi karyawan

Karyawan yang masih memiliki pemahaman rendah terhadap budaya organisasi,

diharapkan lebih aktif untuk mempelajari dan memahami makna budaya organisasi yang

miliki oleh perusahaan, sehingga perilaku dan kinerja karyawan akan sesuai dengan

budaya organisasi yang dimiliki oleh perusahaan.

Karyawan diharapkan dapat mengetahui dan memahami dukungan yang telah

diberikan perusahaan dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengembangkan

kemampuan pribadinya. Dengan meningkatkan motivasi berprestasi diharapkan

karyawan memiliki persepsi positif terhadap dukungan organisasi, sehingga kinerja

pelayanan dapat menjadi optimal

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti yang ingin memperdalam budaya organisasi dan kinerja pelayanan,

di harapkan :

a. Untuk memperoleh gambaran yang lebih umum tentang kinerja pelayanan dan

budaya organisasi, peneliti selanjutnya diharapkan melibatkan semua karyawan

yang bekerja melayani konsumen tanpa memperhatikan status pekerja sehingga

dapat lebih menggambarkan kondisi kinerja pelayanan.

b. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin memperoleh gambaran lebih detil tentang

perilaku OCB karyawan, dalam penelitian berikutnya diharapkan menggunakan

metode pengumpulan data dengan teknik wawancara dan observasi.
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