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ABSTRAK 

Shinta Dewi Puspitasari, 111414153004, Pengaruh Job Insecurity dan Leader-

Member Exchange Terhadap Organizational Citizenship Behavior Melalui Job 

Satisfaction Sebagai Variabel Mediator Pada Paramedis Kontrak Non 

APBN/APBD di Kabupaten Bondowoso, Tesis, Fakultas Psikologi Universitas 

Airlangga Surabaya, Indonesia 2017. 

xvii + 116 halaman, 79 lampiran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh 

antara job insecurity dan leader-member exchange terhadap organizational 

citizenship behavior dengan melalui job satisfaction sebagai mediator pada  

Karyawan Paramedis Kontrak Non APBN/APBD di Kabupaten Bondowoso. 

Definisi job insecurity dalam penelitian ini menggunakan teori De Witte,dkk 

(2000), definisi leader-member exchange dari teori Liden dan Maslyn (1998), 

definisi job satisfaction dari teori Spector (1997) dan definisi organizational 

citizenship behavior (OCB) dari teori Podsakoff,dkk (1990) namun telah di 

adaptasi oleh Kumar dan Shah (2015). 

Penelitian berikut ini dilakukan pada 150 tenaga paramedis kontrak non 

APBN/APBD  di 22 puskesmas Kabupaten Bondowoso. Teknik sampling yang 

digunakan adalah simple random sampling. Alat ukur yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah skala model Likert. Skala job insecurity menggunakan job 

insecurity questionnaire (JIQ) yang disusun oleh De Witte (2000), skala LMX-

MDM disusun oleh Liden dan Maslyn (1998), sakala job satisfaction survey (JSS) 

disusun oleh Spector (1997), dan skala OCB diadaptasi dari Kumar dan Shah 

(2015). Reliabilitas skala JIQ sebesar 0,907, skala LMX-MDM sebesar 0,924, 

skala JSS sebesar 0,951, dan skala OCB sebesar 0,942. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik SEM berbasis PLS 

dengan bantuan program SmartPLS dan juga SPSS 16.0 for windows untuk 

statistik deskriptif. 

Berdasarkan hasil analisa data, diperoleh hasil bahwa job insecurity tidak 

memiliki pengaruh langsung maupun tidak langsung dengan job satisfaction 

sebagai mediator, terhadap OCB. Leader-member exchange memiliki pengaruh 

positif secara langsung yang signifikan terhadap OCB. Job Satisfcation hanya 

rmenjadi pengaruh parsial terhadap OCB.  

Kata Kunci: Job Insecurity, Leader-Member Exchange, Job Satisfaction, 

Organizational Citizenship Behavior. 
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