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Sumber daya manusia merupakan aset utama untuk menjalankan roda 

organisasi. Karena sumber daya manusia adalah penggerak sumber daya lainnya. 

Dalam upaya memajukan organisasi, dibutuhkan kinerja sumber daya manusia 

yang produktif, progresif dan inovatif. Oleh sebab itu, suatu organisasi harus 

memiliki strategi-strategi khusus dalam lingkungan kerja. Salah satu perilaku 

yang dapat memaksimalkan pelaksanaan strategi yaitu organizational citizenship 

behavior. OCB dapat meningkatkan efektifitas organisasi, kinerja dan 

produktivitas manajerial. Kinerja yang baik menuntut “perilaku sesuai” karyawan 

yang diharapkan oleh organisasi. Sedangkan apabila organizational citizenship 

behavior tidak terwujud dalam perusahaan, maka akibat yang muncul adalah 

ketika perusahaan memerlukan tenaga dan pikiran karyawan di luar perannya, 

perusahaan akan menemui kesulitan, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan 

tidak dapat dicapai dengan semestinya. OCB sangat dibutuhkan organisasi, salah 

satu yang dapat mempengaruhi munculnya OCB adalah kepercayaan organisasi. 

Kepercayaan organisasi bagian terpenting untuk interaksi organisasi yang sukses 

dengan melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada, agar dapat 

membangun hubungan kerja yang saling percaya satu sama lain. 

Penelitian ini dilakukan di PT. PLN (Persero) Area Malang, dengan tujuan 

untuk mengetahui peran Kepercayaan organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior di PT. PLN (Persero) Area Malang. Penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif. Subjek penelitian ini berjumlah 51 responden 

yang dipilih dengan menggunakan metode Random Sampling. Dalam 

pengumpulan data, menggunakan metode angket berupa skala psikologi. Analisa 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik korelasi dengan menggunakan 

bantuan sotfwere SPSS 16,0 for windows.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa (1) tingkat 

kepercayaaan organisasi di PT. PLN (Persero) Area Malang mayoritas berada 

pada kategori sedang dengan prosentasi 43,13%, (2) sedangkan tingkat 

organizational citizenship behavior di PT. PLN (Persero) Area Malang mayoritas 

berada pada kategori sedang dengan prosentase 45,09%. (3) adanya hubungan 

yang signifikan kepercayaan organisasi terhadap organizational citizenship 

behavior di PT. PLN (Persero) Area Malang didapatkan nilai koefisien korelasi 

(rxy) sebesar 0,750 dengan p=0,000 dan dinyatakan hipotesis diterima.  
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