
STUDI DESKRIPTIF  MENGENAI ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP 

BEHAVIOR (OCB) PADA KARYAWAN DEPARTEMEN PROGRAM  

DAN PERENCANAAN AEROCOPTER PERUSAHAAN “X”  

DI KOTA BANDUNG 

 

 

SKRIPSI 

Diajukan untuk menempuh sidang sarjana pada Fakultas Psikologi  

Universitas Kristen Maranatha 

 

 

Disusun oleh : 

AVRILIANTY E. D. ROSSALINNE 

 NRP : 1030200 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS PSIKOLOGI 

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA 

BANDUNG 

2017 



KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan 

karunia yang diberikan oleh-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan  dengan baik. 

Skripsi ini disusun dalam rangka menempuh Sidang Sarjana di Fakultas Psikologi Universitas 

Kristen Maranatha dengan mengambil judul : Studi Deskriptif Mengenai Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) pada Karyawan Departemen Program dan Perencanaan 
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