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ABSTRAK 

 

 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui deskripsi kepuasan kerja, 

motivasi kerja, dan OCB pada PT Adhi Wijaya Citra. 2) Uji empiris pengaruh 

motivasi kerja terhadap OCB pada PT Adhi Wijaya Citra. 3) Uji empiris pengaruh 

kepuasan kerja terhadap OCB pada PT Adhi Wijaya Citra. 4) Uji empiris 

pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap OCB pada PT Adhi Wijaya 

Citra. 

 Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dan 

analisis regresi berganda. Metode penelitian ini adalah non probability sampling, 

yang diambil 148 karyawan, sedangkan pengumpulan data dengan menggunakan 

quitionaire dan diolah dengan menggunakan SPSS 22.0. Hasil uji t untuk motivasi 

kerja 7.543, dan signifikasi adalah 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh antara motivasi kerja terhadap OCB. Hasil uji t untuk kepuasan kerja 

adalah 5.319, dan signifikasi adalah 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa ada 

pengaruh antara kepuasan kerja terhadap OCB. Hasil uji F adalah 36.977, dan 

signifikasi adalah 0.000. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara 

motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap OCB. Hasil Adjusted R-Square adalah 

0,329 atau 32,9%. Artinya OCB dipengaruhi oleh motivasi kerja dan kepuasan 

kerja sebesar 32,9%. 

 

Kata kunci: Motivasi kerja, Kepuasan kerja, dan organizational citizenship 

                   behavior (OCB).       
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ABSTRACT 

 

  The purpose of the research are: 1) To know description for job satisfaction, 

motivation to work , and OCB at PT Adhi Wijaya Citra. 2) Test empirically 

influence of motivation to work towards OCB at PT Adhi Wijaya Citra. 3) Test 

empirically influence of  job satisfaction towards OCB at PT Adhi Wijaya Citra. 

4) Test empirically influence of motivation to work and job satisfaction towards 

OCB at PT Adhi Wijaya Citra.  

 The analysis implemented in this research are simple regression and 

multiple regression analysis. The method of this research is non-probability 

sampling, that taken 148 employees, while data collecting by using quitionaire 

and cultivated using SPSS 22.0. The result of t test for motivation to work is 

7.543, and the signification is 0.000. This shows that there is an effect between 

motivation to work towards OCB. The result of t test for job satisfaction is 5,319, 

and the signification is 0.000. This shows that there is an effect between job 

satisfaction towards OCB. The result of F test is 36.977, and the signification is 

0.000. This shows that there is an effect between motivation to work  and job 

satisfaction towards OCB. The result of Adjusted R-Square is 0.329 or 32.9%. It 

means OCB is affected by motivation to work and job satisfaction as much as 

32,9%. 

 

Keywords: motivation to work, job satisfaction and OCB 
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