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ABSTRAK 
 

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeskripsikan peningkatan 

kinerja SDM berbasis budaya organisasi dan perceived organizational support 

melalui organizational citizenship behavior.Penelitian ini menggunakan kuesioner 

untuk mengambil data pada karyawan produksi di PT Quartindo Sejati Furnitama 

Demak sebanyak 182 orang dan yang kembali sebanyak 166 orang.Teknik 

pengambilan sampel menggunakan teknik proportional sampling, yang artinya 

teknik yang digunakan apabila populasi memiliki anggota atau unsur yang tidak 

homogen. Metode analisis ini menggunakan sobel test. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel budaya organisasi terhadap organizational citizenship 

behavior, pengaruh positif dan signifikan antara variabel perceived organizational 

support terhadap organizational citizenship behavior, pengaruh positif dan 

signifikan antara variabel budaya organisasi terhadap kinerja SDM, pengaruh 

positif dan signifikan antara variabel perceived organizational support terhadap 

kinerja SDM, pengaruh positif dan signifikan antara organizational citizenship 

behavior terhdapa kinerja SDM. Serta variabel organizational citizenship 

behavior terbukti memediasi variabel budaya organisasi terhadap kinerja SDM 

dan variabel organizational citizenship behavior terbukti memediasi variabel 

perceived organizational support terhadap kinerja SDM. 

 

Kata kunci : Budaya Organisasi, Perceived Organizational Support, 

Organizational Citizenship Behavior dan Kinerja SDM. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to analyze and describe the improvement of HR 

performance based on organizational culture and perceived organizational support 

through organizational citizenship behavior. This study used a questionnaire to 

retrieve data on production employees at 182 people from Quartindo Sejati 

Furnitama Demak and returned 166 people. sampling uses proportional sampling 

technique, which means the technique used when the population has members or 

elements that are not homogeneous. This analysis method uses the sobel test. 

The results of this study indicate that there is a positive and significant 

influence between organizational culture variables on organizational citizenship 

behavior, positive and significant influence between variables perceived 

organizational support for organizational citizenship behavior, positive and 

significant influence between organizational culture variables on HR performance, 

positive and significant influence between the variables perceived organizational 

support for HR performance, the positive and significant influence between 

organizational citizenship behavior on HR performance. As well as organizational 

citizenship behavior variables proved to mediate organizational culture variables 

on HR performance and organizational citizenship behavior variables proved to 

mediate variables perceived organizational support for HR performance. 

 

Keywords: Organizational Culture, Perceived Organizational Support, 

Organizational Citizenship Behavior and HR Performance. 
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INTISARI 

 

Penelitian ini membahas upaya peningkatan kinerja SDM berbasis budaya 

organisasi dan perceived organizational support melalui organizational 

citizenship behavior. Budaya organisasi adalah sistem nilai, keyakinan, asumsi, 

atau norma yang telah berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota organisasi 

sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Perceived 

organizational support yaitu persepsi SDM mengenai sejauh mana organisasi 

memberi dukungan kepada SDM dan sejauh mana kesiapan organisasi dalam 

memberikan bantuan saat dibutuhkan. Organizational citizenship behavior adalah 

perilaku suka rela membantu rekan kerja sehingga dapat memberikan keuntungan 

bagi orang lain maupun organisasi. Kinerja SDM adalah hasil kinerja seseorang 

atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Berdasarkan 

kajian teori yang lengkap dan mendalam, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “Bagaimana Peningkatan kinerja SDM yang berbasis pada budaya 

organisasi  dan perceived organizational support melalui organizational 

citizenship behavior pada karyawan produksi di PT Quartindo Sejati Furnitama 

Demak”. kemudian pertanyaan penelitian adalah (a) Bagaimana pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja SDM, (b) bagaimana pengaruh perceived 

organizational support terhadap kinerja SDM, (c) bagaimana pengaruh budaya 

organisasi terhadap organizational citizenship behavior, (d) bagaimana pengaruh 

perceived organizational support terhadap organizational citizenship behavior, 

(e) bagaimana pengaruh organizational citizenship behavior terhadap kinerja 

SDM. Objek penelitian ini adalah karyawan produksi di PT Quartindo Sejati 

Furnitama Demak. Teknik penarikan sampel dengan menggunakan teknik 

proportional sampling, yang artinya teknik yang digunakan apabila populasi 

memiliki anggota atau unsur yang tidak homogen. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang dibagikan secara langsung 

kepada responden. Dan selanjutnya dianalisis menggunakan SPSS 22. 

 

Hasil analisis menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja SDM, artinya penerapan budaya organisasi yang 

baik dapat meningkatkan kinerja SDM. Perceived organizational support 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja SDM, artinya dengan adanya 

dukungan organisasi yang dirasakan oleh karyawan semakin tinggi maka akan 

meningkatkan kinerja SDM sebagai bentuk balasan karena perasaan dihargai dan 

diperhatikan. Organizational citizenship behavior berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja SDM, kesadaran yang tinggi dalam bekerja dapat 
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menjadikan kualitas kerja yang dihasilkan lebih baik.Variabel budaya organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior, 

artinya karyawan yang dapat memahami misi dan arah tujuan organisasi akan 

mendorongnya untuk tidak mudah mengeluh dengan kondisi yang ada. Perceived 

organizational support berpengaruh positif dan signifikan terhadap organizational 

citizenship behavior, artinya adanya kesejahteraan karyawan yang diberikan oleh 

perusahaan dapat mendorong karyawan untuk mempunyai kebaikan sosial dalam 

berpartisipasi secara sukarela untuk ikut serta berperan aktif dalam kegiatan yang 

ada di perusahaan.  
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