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ABSTRAK 
 
Principles merupakan faktor yang penting bagi kelangsungan organisasi untuk 

mencapai tujuan perusahaan, tak terkecuali pada instansi pendidikan seperti 
Universitas. Apalagi untuk universitas yang berbasis Badan Hukum Milik Negara 
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(BHMN) yang rawan akan pelanggaran etika. Principles yang baik akan berpengaruh 
pada moral awareness, dan moral awareness sendiri dapat menciptakan 
Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan bukti empiris tentang (a) principles (dengan locus of analysis rule and 
procedure dan personal morality) berpengaruh secara signifikan terhadap moral 
awareness; (b) moral awareness berpengaruh secara signifikan terhadap OCB; (c) 
principles (dengan locus of analysis rule and procedure dan personal morality) 
berpengaruh secara signifikan terhadap OCB. 
 Variabel dalam penelitian ini adalah rule and procedure, personal morality, 
moral awareness, dan Organizational Citizenship Behaviour (OCB). Jenis penelitian 
ini adalah kuantitatif dan metode pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling yang berjumlah 58 orang. Responden 
penelitian ini adalah staf pengajar/dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas 
Airlangga Surabaya. Instrumen dalam penelitian ini adalah kuesioner, untuk menguji 
hubungan antar variabel dalam penelitian ini digunakan analisis jalur (Path analysis) 
dan kemudian diolah dengan menggunakan software AMOS 4.0. 
 Hasil penelitian menunjukkan ada pengaruh dan hubungan positif yang 
signifikan antara rule and procedure terhadap OCB, personal morality terhadap 
moral awareness, dan moral awareness terhadap OCB. Namun ada juga yang 
menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan antara variabel rule and 
procedure terhadap moral awareness dan antara variabel personal morality terhadap 
OCB. Pengaruh langsung variabel rule and procedure terhadap variabel OCB lebih 
baik dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung. Dimana pengaruh langsung 
memiliki nilai standardized coefficient sebesar 0,431 dan pengaruh tidak langsung 
sebesar 0,030. Sedangakan pengaruh tidak langsung variabel personal morality 
terhadap variabel OCB lebih baik dibandingkan dengan pengaruh langsung. Dimana 
pengaruh langsung memiliki nilai standardized coefficient sebesar -0,007 dan 
pengaruh tidak langsung sebesar 0,113.     
 
Keyword: principles, rule and procedure, personal morality, moral awareness, 

Organizational Citizenship Behaviour (OCB). 
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