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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek penting yang terdapat di 

dalam perusahaan. Berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan dalam mencapai 

tujuannya, tergantung oleh bagaimana perusahaan tersebut bisa mengelola sumber 

daya manusia tersebut secara baik, benar dan tepat. Pengelolaan sumber daya 

manusia yang baik dalam perusahaan sangat diperlukan agar memiliki daya saing 

maupun keunggulan lebih dari pada pesaing, sehingga perusahaan dapat bertahan 

dalam dunia persaingan yang ketat (Jerly Tabitha, 2015). 

Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, 

pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, serta penggunaan sumber daya manusia 

untuk mencapai tujuan baik secara individu maupun organisasi. Walaupun 

objeknya sama-sama manusia, namun pada hakikatnya ada perbedaan hakiki antara 

manajemen sumber daya manusia dengan manajemen tenaga kerja atau dengan 

manajemen personalia (Edy Soestrisno, 2017:6).  

Menurut Subeki Ridhotullah (2015:279) MSDM adalah ilmu dan seni 

mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Bukan hanya 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, pihak perusahaan pun dituntut untuk 

terus meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan kualitas manajemen. Agar 

perusahaan dapat berkembang secara optimal, maka pemeliharaan hubungan yang 

selaras dan secara berkelanjutan dengan para karyawan menjadi sangat penting. 
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Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat 

dibutuhkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Sebab, sumber daya manusia 

adalah sumber daya yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi atau 

perusahaan dan juga proses pengambilan keputusan. Dapat dikatakan bahwa tanpa 

adanya sumber daya manusia ini organisasi atau perusahaan tidak akan berarti apa-

apa. Oleh karena itu, sumber daya manusia diperusahaan perlu dikelola secara 

professional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan 

tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan (Edy Soestrisno, 2017:2).  

Menurut Didit Setyo Pambudi (2016) Pemberdayaan sumber daya manusia di 

dalam perusahaan harus diarahkan oleh sebuah gaya kepemimpinan yang tepat agar 

tujuan perusahaan dapat tercapai dengan baik. Peran kepemimpinan dalam suatu 

perusahaan sangat menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Berbagai upaya 

telah dilakukan oleh seorang pemimpin untuk mempengaruhi dan membuat 

karyawan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditentukan. Di 

antaranya dengan memberikan pujian, memberikan penghargaan dan memberikan 

motivasi terhadap karyawan. Dalam mempertahankandan meningkatkan eksistensi 

perusahaan ini bukanlah hal yang mudah, maka dari itu perusahaaan perlu adanya 

gaya kepemimpinan.  

Gaya kepemimpinan menurut Abbasi (2018) mengungkapkan bahwa gaya 

kepemimpinan adalah pola yang relatif stabil dari perilaku yang ditunjukkan oleh 

pemimpin. Pimpinan adalah seseorang yang memiliki tugas untuk mengatur atau 

mengelola orang lain, dan dalam upaya pengaturan tersebut diperlukan cara atau 

pendekatan tertentu. Cara atau pendekatan yang selalu dilakukan pemimpin kepada 
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orang yang dipimpinnya tersebut yang menggambarkan gaya kepemimpinan. Jadi 

gaya kepemimpinan merupakan keterampilan dalam bersikap dan berperilaku yang 

diterapkan oleh seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

harapan karyawan akan membuat karyawan merasa nyaman dan senang dalam 

bekerja. Dengan memahami kebutuhan yang diinginkan karyawan maka organisasi 

akan mendapatkan karyawan yang memiliki pengetahuan, keahlian dan 

kemampuan dalam memajukan organisasi tersebut. Pemahaman kebutuhan 

karyawan tersebut dapat dipenuhi dengan berbagai aspek yang dapat disediakan 

perusahaan salah satunya yaitu budaya organisasi. Sebab dalam Keberhasilan suatu 

organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuannya dapat dipengaruhi oleh 

budaya organisasi.  

Budaya Organisasi menurut Mangkunegara (2017:113) menyatakan bahwa 

budaya organisasi adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, niilai-nilai, 

dan norma yang dikembangkan dalam organiisasi dan dijadikan sebagai pedoman 

tingkah laku bagi anggota-anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal 

maupun internal. Dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan pola 

keyakinan dan nilai-nilai organisasi yang diyakini dan dijiwai oleh seluruh 

anggotanya dalam melakukan pekerjaan sebagai cara yang tepat untuk memahami, 

memikirkan dan merasakan terhadap masalah-maslah terkait sehingga akan 

menjadi sebuah nilai atau aturan di dalam organisasi tersebut. Selain budaya 

organisasi, faktor pendukung lainnya yang diperlukan oleh suatu organisasi dalam 

perusahaan yang baik adalah motivasi kerja. 
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Motivasi kerja menjadi hal yang penting bagi suatu perusahaan, terutama 

manfaat bagi karyawan dan perusahaan. Motivasi akan mendorong karyawan untuk 

lebih berprestasi dan produktif. Begitu pula motivasi diperusahaan dalam rangka 

peningkatan pelayanan dan kenyamanan melalui perbaikan sikap dan tingkah laku 

karyawan. Jika kita termotivasi dalam melakukan suatu pekerjaan maka akan 

menghasilkan kinerja yang baik. Menurut Hasibuan (2017:219) motivasi adalah 

pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar 

mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan terintergrasi dengan segala daya 

upayanya untuk mencapai kepuasan. Karyawan yang memiliki motivasi tinggi akan 

mengerti apa yang dikerjakan, bersemangat dalam bekerja, bekerja dengan senang 

hati tanpa ada tekanan dan memberikan hasil yang terbaik.  

Di sisi lain yang terpenting dari kesuksesan perusahaan tidak hanya karyawan 

yang memiliki motivasi kerja yang baik, tetapi yang memiliki komitmen 

organisasional yang tinggi membuat karyawan bekerja lebih keras dan 

menghasilkan prestasi kerja yang lebih baik. Menurut Tiara dkk (2016) komitmen 

organisasional adalah keinginan kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi 

tersebut, keinginan untuk berusaha keras sesuai keinginan dan keyakinan terhadap 

penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Dengan kata lain komitmen organisasional 

ini adalah bentuk loyalitas karyawan pada organisasi tersebut. 

Komitmen organisasional dikatakan dapat mempengaruhi peran ekstra 

karyawan, bisa dikatakan karyawan yang memiliki komitmen tinggi akan berusaha 

semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dan bertanggung jawab atas segala 

pekerjaan yang dilakukan. Komitmen organisasional merupakan salah satu faktor 
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penting yang berkaitan dengan Organizational Citizenship Behavior (OCB) karena 

penelitian sampai dengan saat ini membuktikan bahwa tiga komponen komitmen 

organisasional berpengaruh positif terhadap OCB.  

Manajemen perusahaan harus mengembangkan sumber daya manusianya 

(karyawan) agar memiliki perilaku yang disebut Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). Organizational Citizenship Behaviour (OCB) merupakan salah 

satu pendorong dalam tercapainya tujuan perusahaan. OCB merupakan perilaku 

positif karyawan yang melampui peran, tugas dan deskripsi pekerjaan yang 

disyaratkan oleh organisasi. Karyawan yang mempunyai perilaku OCB tidak 

berharap mendapatkan penghargaan dari organisasi atas perilaku yang telah mereka 

tunjukkan dan lakukan. Mereka menunjukkan perilaku tersebut dengan sukarela 

dan spontan (Raymond, 2020).  

Pada penelitian ini penulis mengambil komitmen organisasional sebagai 

variabel intervening karena dari penelitian yang dilakukan oleh Khan dan Rashid 

(2015) menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Komitmen Organisasional 

merupakan variabel mediasi yang baik. Pada penelitian ini Komitmen 

Organisasional memiliki pengaruh positif dan signifikan terbesar bila dibandingkan 

dengan variabel lainnya maka dapat dikatakan bahwa variabel Komitmen 

Organisasional baik dijadikan sebagai variabel mediasi. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Sari Warna Asli Unit V yang bergerak pada 

pemintalan benang dan  berlokasi di Jalan Raya Kudus-Gebog Km. 06, Ds. Besito, 

Kec. Gebog, Kab. Kudus 59354 Jawa Tengah. PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus 

dahulu namanya adalah PT. Tubantia Kudus Spinning Mills yang didirikan pada 
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tanggal 8 februari 1974 dan beroperasi tahun 1975. Namun pada tahun 1983 semua 

saham dijual pada PT. Sari Warna Asli Solo dan resmi diakuisisi sejak tanggal 31 

januari 2000 dengan berubah nama menjadi PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus 

sampai sekarang. PT. Sari Warna Asli Unit V merupakan industri manufaktur yang 

bergerak di bidang industri pemintalan benang dengan kapasitas produksi sebesar 

1000 ton/bulan. Pada produksi pemintalan benang ini menggunakan bahan baku 

polyester dan cotton. Bahan baku melalui beberapa mesin produksi dalam satu line 

hingga menghasilkan produksi berupa bennag dalam box/sack yang siap dikirim ke 

pabrik lain.  

Alasan Penulis memilih tempat penelitian di PT. Sari Warna Asli Unit V 

Kudus karena merupakan perusahaan yang cukup besar dengan jumlah karyawan 

dari total semua departemen 780 karyawan. Dari jumlah karyawan yang cukup 

banyak tentunya memiliki keragaman masalah yang terjadi dalam perusahaan 

tersebut. Selain itu adanya akses kemudahan dalam mendapatkan data yang 

diperlukan dalam penelitian. Perusahaan yang dijadikan penelitian ini dekat dengan 

domisili peneliti sehingga dapat menghemat waktu, tenaga dan biaya. 

Fenomena permasalahan yang pertama mengenai rendahnya OCB karyawan 

yang dilihat dari absensi karyawan, Robbins menyatakan salah satu data yang bisa 

digunakan untuk mewakili karakteristik OCB perusahaan adalah absensi karyawan. 

Berikut ini adalah data absensi karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V pada tahun 

2020-2021. 
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Tabel 1.1 

Data Absensi Karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V 

DATA ABSEN KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI 

TAHUN 2020-2021 

Bulan 
Kehadiran Ketidakhadiran 

Jumlah % Jumlah % 

November 2020 19.303 89,76% 2.021 8,94% 

Desember 2020 19.467 90,27% 2.098 8.91% 

Januari 2021 19.658 93,79% 1.301 9,17% 

Februari 2021 17.774 93,05% 1.327 9,10% 

Maret 2021 19.403 91,84% 1.725 10,06% 

Sumber: PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus, 2021. 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa tingkat kehadiran para karyawan PT. Sari 

Warna Asli Unit V masih perlu diperhatikan kembali karena adanya penurunan, 

yang semula pada bulan januari 2021 tingkat kehadiran 93,79% tetapi pada bulan 

februari sampai maret mengalami penurunan yaitu mulai 93,05% dan 91,84%. Dari 

data absensi tersebut menunjukkan bahwa perilaku OCB yang ditunjukan karyawan 

pada PT. Sari Warna Asli Unit V tergolong masih kurang dimana salah satu contoh 

perilaku OCB yaitu disiplin waktu dalam kehadiran namun dari data absensi 

menunjukkan hal sebaliknya dimana kehadiran mengalami penurunan dibulan 

februari dan maret sedangkan ketidakhadiran mengalami peningkatan dibulan 

februari dengan jumlah 1.327 atau 9,10% dan bulan maret mengalami kenaikan 

ketidakhadiran sebesar 1.725 atau 10,06%. Selain dari data absensi perilaku OCB 

juga dapat dilihat secara langsung dari perilaku karyawan. Pada saat peniliti 

melakukan observasi di PT. Sari Warna Asli Unit V terlihat ada  karyawan yang 

sudah menyelesaikan pekerjaannya namun tidak berinisiatif mau membantu rekan 
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kerjanya yang memiliki pekerjaan lebih dan terlihat kesusahan dalam 

menyelesaikan pekerjaannya.  

Menurut Pourkiani et al (2014) Organizational Citizenship Behavior (OCB) 

merupakan perilaku secara sukarela dimana bukan bagian dari tugas yang sudah 

ditetapkan dan tidak dihargai secara langsung. Organizational Citizenship Behavior 

(OCB) merupakan perilaku yang dipengaruhi oleh 2 faktor yang saling berkaitan 

yaitu faktor eksternal yang asalnya dari luar individu seperti budaya organisasi dan 

gaya kepemimpinan selanjutnya, faktor internal yang asalnya dari dalam individu 

seperti motivasi dan komitmen organisasi. Berdasarkan penjelasan mengenai OCB 

dan faktornya peneliti mendapatkan informasi dari data yang diberikan dan hasil 

observasi yang dilakukan di PT. Sari Warna Asli Unit V yang berkaitan dengan 

fenomena OCB dan Motivasi Kerja. 

Selanjutnya fenomena permasalahan kedua yang terjadi berkaitan dengan 

motivasi kerja ditemukan permasalahan ada salah satu karyawan yang terlihat 

kurang bersemangat dalam bekerja ini mungkin disebabkan masih kurangnya 

motivasi kerja yang diberikan pemimpin kepada karyawan sehingga menimbulkan 

kurangnya dorongan dari dalam diri karyawan untuk bekerja secara maksimal. Dari 

kurangnya motivasi kerja sehingga menyebabkan kurangnya keinginan karyawan 

untuk membantu sesama rekan kerjanya dan juga menyebabkan menurunnya 

semangat kerja. Sebab salah satu faktor yang mempengaruhi Organizational 

Citizenship Behavior yaitu motivasi kerja. Ketika seorang pegawai mempunyai 

motivasi kerja yang baik maka akan menunjukkan sikap OCB yang baik dalam 
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pekerjaannya namun sebaliknya jika pegawai kurang dalam motivasi kerja maka 

akan menunjukkan sikap OCB yang kurang baik dalam pekerjaannya. 

Beberapa permasalahan yang ditemukan pada karyawan PT. Sari Warna Asli 

Unit V bisa saja terjadi karena mungkin disebabkan beberapa faktor seperti dalam 

perusahaan tersebut memiliki cukup banyak karyawan yang pastinya karakteristik 

yang dimiliki oleh masing-masing karyawan berbeda sehingga menyebabkan 

inisiatif melakukan pekerjaan dan membantu rekan kerja tidak sama pada setiap 

karyawan. Dari permasalahan yang terjadi bisa saja terjadi karena akibat budaya 

organisasi yang masih terlalu lemah, komitmen yang dimiliki karyawan juga kurang 

maksimal, dan kurangnya motivasi kerja yang dimiliki karyawan sehingga 

menyebabkan rendahnya perilaku OCB karyawan dalam perusahaan. Apabila 

masalah-masalah tersebut dibiarkan terus menerus dan tidak segera diselesaikan 

dengan baik akan menyebabkan suatu pekerjaan tidak terselesaikan dengan baik 

yang juga akan berdampak pada menurunya efektifitas kerja dan kinerja karyawan 

yang menurun di PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Gaya Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi, Motivasi Kerja, Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan 

Komitmen Organisasional. Berdasarkan paparan teori dan hasil penelitian 

terdahulu, selanjutnya akan dikaji dari hasil riset (research gap) penelitian 

sebelumnya yaitu sebagai berikut : 

Pada penelitian yang dilakukan Jerly Tabitha (2015) menyatakan bahwa Gaya 

Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Komitmen 

Organisasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dimas Saifunurmazah 
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dkk (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara 

Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen Organisasional.  

Penelitian yang dilakukan oleh Yohanes Robert Pratama (2018) menyatakan 

Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Raymond Y. Taroreh (2020) menyatakan bahwa Budaya Organisasi berpengaruh 

positif dan tidak signifikan secara langsung terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Qomarianing Purnama dkk (2016) 

menyatakan bahwa Motivasi Kerja memiliki pengaruh secara signifikan terhadap 

Komitmen Organisasional. Berbeda dengan penilitian Rai Mutiara Sari (2018) 

menyatakan bahwa Motivasi Kerja tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 

Komitmen Organisasional. 

Penilitian yang dilakukan Panji Dwi Herdian (2020) menyatakan bahwa 

Motivasi Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). Sedangkan penilitian yang dilakukan oleh Abda Alif 

(2015) menyatakan bahwa Motivasi Kerja tidak berpengaruh secara positif dan 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek Diah Candra Dewi (2019) menyatakan 

bahwa Komitmen Organisasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB), Berbeda dengan penelitian yang 

dilakukan Ni Made Gunastri dkk (2019) bahwa Komitmen Organisasional 
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berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB). 

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan permasalahan tersebut maka 

penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi, Dan Motivasi Kerja Terhadap Organizational Citizenship 

Behaviour (OCB) Melalui Komitmen Organisasional Sebagai Variabel 

Intervening Pada Karyawan Bagian Produksi PT. Sari Warna Asli Unit V  

Kabupaten Kudus”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Ruang Lingkup pada penelitian ini adalah meliputi : 

a. Variabel eksogen pada penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi dan motivasi kerja sedangkan Variabel endogen yaitu Organizational 

Citizenship Behaviour (OCB) dan variabel intervening komitmen 

organisasional. 

b. Objek dalam penelitian ini, yaitu PT. Sari Warna Asli Unit V Kabupaten Kudus. 

c. Responden pada penelitian ini adalah Karyawan tetap bagian produksi PT. Sari 

Warna Asli  Unit  V Kabupaten Kudus. 

d. Waktu Penelitian yaitu pada bulan Maret 2021. 

 

 

 

1.3 Perumusan Masalah 
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Beberapa permasalahan yang terjadi pada PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus 

adalah kehadiran karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V yang bisa dilihat pada tabel 

1.1 data absensi karyawan mengalami penurunan dan tingkat ketidakhadiran 

mengalami kenaikan dan masalah lain yang terjadi terlihat karyawan yang sudah 

menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu tidak ada inisiatif membantu rekan 

kerjanya yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa 

permasalahan tersebut menjadikan bahwa perilaku OCB pada karyawan PT. Sari 

Warna Asli Unit V masih kurang baik.  

Selanjutnya permasalahan yang berkaitan dengan motivasi kerja adalah 

terlihat salah satu karyawan yang kurang bersemangat dalam bekerja ini mungkin 

disebabkan masih kurangnya motivasi kerja yang diberikan pemimpin pada 

karyawannya atau bisa jadi karena memiliki masalah pribadi. Namun masalah 

tersebut bisa menyebabkan menurunnya produktivitas dalam bekerja dan tidak 

adanya rasa kepedulian antara sesama rekan kerja. Dalam permasalahan yang 

terjadi tentunya karyawaan sangat memerlukan motivasi penuh dari pemimpin  agar 

membuatnya bersemangat dalam bekerja  tanpa ada tekanan dan berusaha 

memberikan hasil yang terbaik. Jika motivasi kerja sudah terpenuhi tentunya akan 

menjadikan perilaku OCB karyawan menjadi lebih baik. 

Berdasarkan pada masalah yang terjadi pada perusahaan PT. Sari Warna Asli 

Unit V maka  pertanyaan dalam  penelitian  ini  adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen organisasional 

pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 
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2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasional pada 

karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasional pada 

karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap organizational citizenship 

behavior pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

5. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap organizational citizenship 

behavior pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

6. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap organizational citizenship 

behavior pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

7. Bagaimana pengaruh komitmen organisasional terhadap organizational 

citizenship behavior pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin 

dicapai peneliti adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen 

organisasional pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

2. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen 

organisasional pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasional 

pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 
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4. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap organizational 

citizenship behavior pada karyawan  PT. sari Warna Asli Unit V Kudus. 

5. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

6. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap organizational citizenship 

behavior pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

7. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap organizational 

citizenship behavior pada karyawan PT. Sari Warna Asli Unit V Kudus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan baru dan dapat 

dijadikan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan gaya kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi kerja, 

komitmen organisasional dan organizational citizenship behavior (OCB).  

1.5.2 Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai 

bahan masukan dan tambahan informasi tentang gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi, motivasi kerja, komitmen organisasional dan organizational 

citizenship behavior (OCB).  
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