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ANALISIS PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOUR,
DISIPLIN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA

KARYAWAN DI PUSKESMAS JETIS 1 BANTUL YOGYAKARTA

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis analisis Pengaruh Organizational Citizenship
Behaviour, Disiplin kerja dan Lingkungan Kerja terhadap kinerja karyawan di Puskesmas
Jetis 1 Bantul Yogyakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang kerja
di Puskesmas Jetis 1 Bantul. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah non probability sampling dengan mengambil total 45 responden. Metode
pengumpulan data yang digunakan adalah melalui kuesioner secara personal.Alatanalisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil yang diperoleh dari
penelitian ini memiliki beberapa temuan, pertama yaitu OCB berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan yang kedua yaitu disiplin kerja berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan yang ketiga adalah lingkungan kerja berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.

Kata kunci:Organizational Citizenship Behaviour, kinerja karyawan, disiplin, lingkungan

Abstract

This Research aims to analyze the impact Analysis Organizational Citizenship Behaviour,
work discipline and work environment to the performance of employees in the Puskesmas
jetis 1 Bantul Yogyakarta. The population in this study is all employees who work in health
care Jetis 1 Bantul. The sampling techniques used in this study were non probability
sampling by taking a total of 45 respondents. The data collection method used is through a
personal questionnaire. The analytical tools used in this study are multiple linear regression.
The results obtained from this research have several findings, the first of which is OCB
influential positive and significant to the performance of the second employee that the work
discipline is positive and significant to the performance of the third employee is a working
environment positive and significant to the employee's performance.

Keywords: Organizational Citizenship Behaviour, employee performance, discipline,

environment

1. PENDAHULUAN

Organisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan sepenuhnya karena kinerja

yang dihasilkan oleh setiap komponen berjalan dengan lancar dan saling mendukung. Setiap

komponen harus bekerja menjalankan tugasnya. Kinerja merupakan hasil dari usaha yang

dikerjakan komponen organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Pengukuran kinerja memiliki

beberapa skala, mulai dari yang paling kecil yaitu kinerja individu, kinerja tim hingga yang

paling besar kinerja organisasi. Penilaian kinerja menurut Rivai dalam (Suwanto, 2011) penilaian

kinerja mengacu pada suatu sistem formal dan terstruktur yang digunakan untuk mengukur,
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menilai dan mempengaruh sifat– sifat yang berkaitan dengan pekerjaan, perilaku, dan hasil,

termasuk tingkat ketidakhadiran.

Kinerja merupakan suatu  ukuran yang menunjukkan pertimbangan antara input dan output yang

dikeluarkan oleh sebuah perusahaan serta peran tenaga kerja yang dimiliki persatuan waktu,

sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan keseluruhan output yang

dihasilkan oleh karyawan yang diukur berdasarkan ukuran waktu dengan memaksimalkan semua

sumber yang ada. Ada beberapa faktor yang menunjang sebuah kinerja karyawan di sebuah

perusahaan seperti adanya motivasi, disiplin, kompetensi,kepuasan dan lingkungan kerja yang

baik di dalam ataupun di luar perusahaan, (Sunyoto, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Nufus, 2011) adalah , diindikasikan bahwa

tingkat OCB  karyawan di Puskesmas masih rendah. Hal ini ditunjukkan dengan kurangnya

kerjasama dengan rekan kerja lainnya, dimana karyawan tidak saling membantu pada saat

melakukan pekerjaan dan karyawab juga tidak tanggap pada saat karyawan satu membutuhkan

batuan baik ketika ada pasien ataupun tidak. Kesadaran karyawan untuk datang lebih awal juga

masih kurang, karyawan masih banyak yang datang terlambat. Dengan system finger print

apabila terlambat 10-30 menit akan tercatat sebagai terlambat, sedangkan jika terlambat lebih dari

30 menit akan dicatat sebagai absen dari pekerjaan. Dari hasil pengamatan variabel lingkungan

kerja yang ada di puskemas dari kelengkapan peralatan puskesmas masih kurang karena. untuk

lingkungan kerja puskesmas dan tiap ruangan belum tertata rapih dan kurang bersih.

Peneliti menggunakan variabel OCB yakni Altruism, Conscientiousness, Sportsmanship,

Courtesy, Civic Virtue dan meneliti adakah pengaruh disiplin dan lingkungan kerja dalam

meningkatkan kinerja karyawan. Dari pemaparan latar belakang di atas peneliti akan melakukan

penelitian yang berjudul: “Analisis Pengaruh Organizational Citizenship Behaviour, Disiplin

Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Puskesmas Jetis 1 Bantul

Yogyakarta”.

2. METODE

Penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian kuantitatif.

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu Kinerja Karyawan. Variabel independen dalam

penelitian ini yaitu organizational citizenship behaviour, disiplin kerja dan lingkungan kerja.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Metode pengumpulan data

yang digunakan adalah melalui studi lapangan berupa kuesioner secara personal. Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Puskesmas Jetis 1 Bantul Sampel penelitian

adalah karyawan yang bekerja di Puskesmas Jetis 1.  Berdasarkan tinjauan pustaka maka
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kerangka pemikiran penelitian sangat dibutuhkan sebagai alur berpikir sekaligus sebagai

landasan untuk menyusun hipotesis penelitian. Secara lengkap kerangka pemikiran dapat

dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 Kerangka Konsep Penelitian

Keterangan:

H 1 : Organizationl Citizenship Behavior berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

H 2 : Disiplin kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

H 3 : Lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan

H 4 : OCB, disiplin kerja dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja

karyawan

Tabel 1 Definisi Operasional

Variabel Definisi Operasional Alat Ukur Skala
OCB OCB merupakan perilaku

sukarela yang dilakukan oleh
karyawan yang bukan merupakan
keharusan atau kewajibannya.

Kuisioner Nominal

Disiplin
Kerja

Rasa tanggung jawab dan tingkat
kesadaran karyawan terhadap
pekerjaannya.

Kuisioner Nominal

Lingkungan
Kerja

Lingkungan kerja yang nyaman,
bersih dan dilengkapi fasilitas
yang lengkap yang dapat
membuat karyawan merasa
nyaman dalam bekerja.

Kuisioner Nominal

Kinerja
Karyawan

Kemampuan karyawan dalam
meningkatkan produktivitas
kerjanya dalam mencapai tujuan
manajemen puskesmas.

Kuisioner Nominal

Disiplin Kerja

Lingkungan Kerja

Kinerja Karyawan

X1

X3

X2

Y

Organizational
Cetizenship Behaviour:
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2 Karakteristik Usia Responden

No Usia Frekuensi Persentasi (%)
1 20-30 tahun 14 31,1
2
3

31-40 tahun
>40 tahun

13
18

28,9
40,0

Total 45 100,0

Sumber: Data Primer 2020, olahan data SPSS

Tabel 3 Jenis Kelamin Karyawan

No Jenis Kelamin Frekuensi Persentasi (%)
1 Pria 21 46,7
2 Wanita 24 53,3

Total 45 100,0
Sumber: Data Primer 2020, olahan data SPSS

Tabel 4 Tingkat Pendidikan Karyawan

No Pendidikan Frekuensi Persentasi (%)
1 SMP 2 4,4
2 SMA 3 6,7

3 Diploma 4 8,9
4 Sarjana 32 71,1
5 Magister 4 8,9

Total 45 100,0
Sumber: Data Primer 2020, olahan data SPSS

Table 5 Masa Kerja Karyawan

No Lama bekerja Frekuensi Persentasi (%)
1 <1tahun 4 8,9
2 >5-10 tahun 41 91,1

Total 45 100,0
Sumber: Data Primer 2020, olahan data SPS
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Analisis

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linear

Variabel Koefisien B t hitung Sig.

(Constant) 25,145 0,046

1. 0,330

0,000

2. 0,743OCB (X1) 0,017

Disiplin Kerja (X2) 0,568 5,788 0,000

Lingkungan Kerja (X3) 0,803 4,158 0,000

Adj R2 = 0,455

FTest = 11.418 Sig.=0,000

DW = 1.053

Sumber: Data Primer 2020, olahan data SPSS

Pembahasan

Hasil pengolahan data dengan regresi dari pengaruh OCB, disiplin kerja dan

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dijelaskan sebagai berikut:

Pengujian hipotesis pertama yang dilakukan menunjukkan bahwa tidak ada

pengaruh antara OCB terhadap kinerja karyawan dengan nilai 0,000 yaitu lebih kecil

dari 0,05.

Dalam penelitian ini uji t menunjukan peningkatan nilai variabel tidak signifikan

antara perilaku OCB terhadap kinerja karyawan. Hasil ini berbanding terbalik dengan

hasil penelitian yang dilakukan Chelagat et al (2015) yang menyatakan adanya

pengaruh signifikan diantara perilaku OCB terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian

ini juga berbanding terbalik dari hasil penelitian yang dilakukan Nufus (2011) yang

mendapatkan pegaruh positif dan signifikan antara perilaku OCB terhadap kinerja

karyawan.

Dalam penelitian ini perilaku OCB memberikan pengaruh yang tidak signifikan

disebabkan oleh tidak adanya perilaku sukarela yang kuat antar karyawan sehingga

tidak dapat mendukung efektifitas dan efisiensi puskesmas dan paramedis bekerja lebih

dituntut oleh kode etik sehingga tidak siginifikan oleh OCB dengan nilai 0,000 yaitu

lebih kecil dari 0,05.
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Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada BAB II bahwa OCB terbentuk dari

perilaku karyawan di Puskesmas Jetis 1 dimana seorang karyawan dalam menghadapi

situasi kerja yang nyaman selalu menerapkan perilaku sukarela antar karyawan yang

dapat meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan dari manajemen

puskesmas(Podsakoff et al.2009).

Pengujian hipotesis kedua yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh

positif antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dengan nilai t signifikansi

sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05 .

Disiplin yang signifikan disebabkan oleh adanya perilaku disiplin yang diterapkan

oleh karyawan diantaranya taat terhadap aturan waktu, peraturan, aturan kerja dll,

sehingga dapat mendukung efektifitas dan efisiensi puskesmas. Seperti yang telah

dijelaskan sebelumnyapada bagian latar belakang dan tinjauan teori bahwa disiplin

terbentuk dari perilaku karyawan di Puskesmas Jetis 1 dimana seorang karyawan dalam

menghadapi situasi kerja yang nyaman selalu menerapkan perilaku disiplin yang dapat

meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan dari manajemen puskesmas (Rivai,

2011). Hal ini mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Summarrow (2017),

Maria (2016), Amalia (2016) yang meyatakan bahwa Disiplin memiliki pengaruh

positif terhadap kinerja karyawan.

Pengujian hipotesis ketiga yang dilakukan menunjukkan bahwa ada pengaruh

positif antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan .000 yaitu lebih kecil dari

0.05.. Lingkungan kerja yang signifikan disebabkan oleh adanya fasilitas dan

lingkungan yang nyaman di Puskesmas Jetis 1, sehingga dapat mendukung efektifitas

dan efisiensi puskesmas. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnyapada bagian latar

belakang dan bagian tinjauan teori bahwa lingkungan kerja terbentuk dari fasilitas dan

kenyamanan lingkungan kerja yang ada di Puskesmas Jetis 1 sehingga dapat

meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan dari manajemen puskesmas

(Khusnuddin,2013). Hal ini mendukung dari penelitian yang dilakukan oleh Rahma

(2017), Febriyana (2015), Hakim (2012) yang meyatakan bahwa lingkungan kerja

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan

4. PENUTUP

Berdasarkan dari hasil penelitian serta analisis data yang telah dikemukakan pada

bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa: (1) organizational citizebship
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behaviour, disiplin kerja dan lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja

karyawan.

Untuk hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penelitian ini Diharapkan pihak

Puskesmas Jetis Untuk tenaga kesehatan agar lebih meningkatkan perilaku OCB,

kedisiplinan kerja dan puskesmas juga harus meningkatkal kualitas yang ada di

lingkungan kerja baik berupa fasiltas atau pelayanan yang ada di untuk meningkatkan

kinerja karyawan yang ada di Puskesmas Jetis 1.

Penelitian mendatang hendaknya mengarahkan penelitian pada suatu objek yang

lebih luas dan memiliki banyak karyawan agar mendapatkan hasil yang maksimal,

kemudian untuk alat analisinya menggunakan data yang lebih spesifik mengetahui nilai

angka dari hasil yang diteliti.
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