
BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini akan disajikan dan dievaluasi beberapa hal yang

berkaitan dengan hubungan antara Organizational Citizenship Behavior dengan

kinerja karyawan, oleh karena itu diperlukan beberapa data untuk dianalisis. Data

tersebut diperoleh melalui kuisioner yang disebar kepada para responden di

pemsahaan.

4.1. Analisis Kualitatif

4.1.1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan bersifat indeep interview, artinya membahas

secara mendalam mengenai variabel-variabel yang diteliti, dengan demikian dapat

bermanfaat untuk melengkapi data yang didapatkan melalui kuisioner. Fungsi

wawancara ini hanya untuk membantu mendalami masalah yang diteliti sehingga

hasil penelitian akan lebih akurat.

Dari proses wawancara terhadap beberapa orang responden diperoleh

hasil bahwa secara umum, hasil penilaian kinerja di perusahaan menunjukkan

tingkat yang baik, artinya karyawan rata-rata memiliki kinerja yang tinggi.

Mereka pada umumnya memenuhi semua kriteria penilaian kinerja dengan hasil

baik, diantaranya memiliki tingkat kecepatan kerja yang tinggi, kualitas kerja

yang baik, keakuratan kerja yang tinggi, tingkat ketahanan dalam bekerja yang

tinggi dan mempunyai kemampuan kerjasama yang baik. Secara umum, karyawan
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juga telah memenuhi kriteria dalam melaksanakan OCB. Mereka memiliki tingkat

kepatuhan yang tinggi, tingkat loyalitas yang cukup tinggi dan tingkat partisipasi

yang cukup tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa:

1. Secara umum karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIII Kebun

Gunung Meliau telah melaksanakan Organizational Citizenship

Behavior dalam taraf yang cukup tinggi.

2. Secara umum karyawan PT. Perkebunan Nusantara XIII Kebun

Gunung Meliau memiliki kinerja yang baik. Penilaian dilakukan

dari dua sisi, artinya kinerja seorang karyawan dinilai oleh

atasannya dan oleh dirinya sendiri.

Hasil wawancara ini juga didukung dengan observasi lapangan terhadap

perilaku responden sehari-hari. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa

tingkat pelaksanaan OCB di PT. Perkebunan Nusantara XIII Kebun Gunung

Meliau cukup tinggi, artinya tingkat kepatuhan, loyalitas dan partisipasi karyawan

cukup baik. Selain itu, karyawan juga dapat bekerja dengan cepat, akurat dan

menghasilkan output yang berkualitas. Karyawan juga saling bekerjasama dengan

baik, pihak pimpinan juga selalu memberikan masukan-masukan yang berarti

untuk memotivasi karyawan. Hal ini tentu saja sangat bermanfaat untuk

meningkatkan kinerja karyawan. Lokasi perusahaan yang berada di pedalaman

membuat karyawan terpaksa memiliki ketahanan ekstra dalam bekerja. Secara

umum karyawan memiliki tingkat ketahanan kerja yang tinggi, terbukti dengan



segala keterbatasan yang ada, mereka tetap bekerja dengan baik dengan hasil kerja

yang memenuhi standarperusahaan.

4.1.2. Analisis Karakteristik Responden

4.1.2.1. Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.1.

Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin

Pria

Wanita

Jumlah

Sumber: Lampiran A

Responden

116

29

145

Persentase

80%

20%

100'

Dari tabel 4.1. yang bersumber dari kuisioner yang diisi oleh para

responden diperoleh data berupa jenis kelamin responden, dimana karyawan pna

beijumlah lebih banyak dibandingkan dengan karyawan wanita. Dari seluruh

responden didapatkan data karyawan pria sebanyak 116 orang (80 %) dan

karyawan wanita sebanyak 29 orang (20 %). Hal ini dikarenakan kebun terietak

didaerah pedalaman sehingga karyawan yang ada mayoritas berjenis kelamin pna,

dengan demikian diharapkan kinerja karyawan akan meningkat.
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4.1.2.2. Usia Responden

Tabel 4.2.

Usia Responden

Usia Responden Persentase

s/d. 25 tahun 13 8,96 %

26-35 tahun 66 45,52 %

36-45 tahun 37 25,52 %

> 45 tahun 29 20 %

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran A

Dari tabel 4.2. yang bersumber dari kuisioner yang diisi oleh para

responden diperoleh data bempa usia responden, dimana responden yang bemsia

kurang dari 25 tahun sampai 25 tahun sebanyak 13 orang (8,96 %) dari selumh

responden, responden yang bemsia 26-35 tahun sebanyak 66 orang (45,52 %)

dari selumh responden, responden yang bemsia 36-45 tahun sebanyak 37 orang

(25,52 %) dari selumh responden, dan responden yang bemsia diatas 45 tahun

sebanyak 29 orang (20 %) dari selumhresponden.

Jadi dapat dilihat bahwa dari seluruh responden yang dipilih, yang paling

banyak bemsia 26 - 35 tahun yaitu sebanyak 66 orang atau 45,52 %dari seluruh

responden. Hal ini akan sangat menguntungkan perusahaan karena pada usia

tersebut seseorang umumnya mempunyai produktivitas kerja yang tinggi. Dengan

demikian diharapkan kinerja karyawan akan meningkat.



4.1.2.3. Status Perkawinan Responden

Status Perkawinan

Sudah Menikah

Belum Menikah

Jumlah

Sumber: Lampiran A

Tabel 4.3.

Status Perkawinan Responden

Responden

135

10

145

Persentase

93,10%

6,90 %

100%
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Dari tabel 4.3. yang bersumber dari kuisioner yang diisi oleh para

responden diperoleh data mengenai status perkawinan responden. Dari tabel

tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar karyawan sudah menikah.

Responden yang sudah menikah berjumlah 135 orang (93,1 %) dari total

responden, sedangkan sisanya sebanyak 10 orang (6,9 %) belum menikah.

Kondisi ini sangat menguntungkan perusahaan karena karyawan yang sudah

menikah memiliki tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarganya.

Mereka umumnya lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik, sehingga

memperoleh imbalan yang lebih. Dengan demikian kinerja karyawan dapat

ditingkatkan.
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4.1.2.4. Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 4.4.

Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat Pendidikan Responden Persentase

SLTP - SMU

D3-S1

Lain-lain

90

3

52

62,07 %

2,07 %

35,86 %

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran A

Dari tabel 4.4. yang bersumber dari kuisioner yang diisi oleh para

responden diperoleh data bempa tingkat pendidikan responden. Responden yang

memiliki tingkat pendidikan terakhir SLTP sampai dengan SMU sebanyak 90

orang (62,07 %) dari selumh responden, responden dengan tingkat pendidikan

terakhir D3 sampai dengan SI beijumlah 3 orang (2,07 %) dari selumh responden,

sisanya sebanyak 35,86 % menempuh pendidikan diluar itu.

Jadi dapat dilihat bahwa dari seluruh responden yang dipilih, paling

banyak berpendidikan terakhir setingkat SLTP atau SMU, yaitu sebanyak 90

orang atau 62,07 %. Hal ini berarti bahwa tingkat pendidikan para karyawan dapat

dikategorikan cukup karena mereka rata-rata telah lulus pendidikan dasar 9 tahun
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4.1.2.5. Status Jabatan Responden

Tabel 4.5.

Status Jabatan Responden

Status Jabatan Responden Persentase

Karyawan Pimpinan

Karyawan Pelaksana Golongan I.B/O-II.D/6

Karyawan Pelaksana Golongan I.A/0-14

2

24

119

1,38%

16,55 %

82,07 %

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran A

Dari tabel 4.5. yang bersumber dari kuisioner yang diisi oleh para

responden diperoleh data berupa status jabatan responden. Responden yang

berstatus sebagai karyawan pimpinan sebanyak 2 orang (1,38 %) dari seluruh

responden, responden yang berstatus karyawan pelaksana sebanyak 143 orang

terdiri dari 24 orang (16,55 %) karyawan pelaksana golongan I.B/O-II.D/6 dan 119

orang (82,07 %) karyawan pelaksana golongan I.A/0-14. Hal ini menunjukkan

bahwa karyawan terbagi atas strata-strata jabatan dan golongan, dimana karyawan

pimpinan memiliki posisi lebih tinggi dari karyawan pelaksana. Demikian pula

karyawan pelaksana golongan I.B/l-II.D/6 memiliki status yang lebih tinggi dari

karyawan pelaksana golongan I.A/0-14.



68

4.1.2.6. Masa Kerja Responden

Tabel 4.6.

Masa Kerja Responden

Masa Kerja Responden Persentase

2-6 tahun

7-11 tahun

12 -16 tahun

17-21 tahun

> 21 tahun

60

33

18

26

8

41,38%

22,75 %

12,42%

17,93%

5,52 %

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran A

Dari tabel 4.6. yang bersumber dari kuisioner yang diisi oleh responden

dipeoleh data berupa masa kerja responden. Responden dengan masa kerja antara

2 sampai 6 tahun sebanyak 60 orang (41,38 %) dari selumh responden, responden

dengan masa kerja antara 7 sampai 11 tahun sebanyak 33 orang (22,75 %) dari

selumh responden, responden dengan masa kerja antara 12 sampai 16 tahun

sebanyak 18 orang (17,93 %) dari seluruh responden, responden dengan masa

kerja antara 17 sampai 21 tahun sebanyak 26 orang (17,93 %) dari selumh

responden. Sisanya yaitu sebesar 8 orang (5,52 %) dan seluruh responden

memiliki masa kerja lebih dari 21 tahun. Hal ini berarti seluruh responden yang

diambil memiliki masa kerja yang cukup tinggi, sehingga memenuhi syarat

sebagai responden penelitian.



69

Untuk mempermudah memahami hasil survey mengenai karakteristik

responden, berikut ditampilkan tabel ringkasan kelompok responden yang paling

dominan dari masing-masing karakteristik.

Tabel 4.7.

Kelompok Responden Dominan dari Masing-masing Karakteristik

Karakteristik Responden Dominan Jumlah

Jenis Kelamin Pria 116

Usia 26-35 tahun 66

Status Perkawinan Sudah Menikah 135

Tingkat Pendidikan SLTP-SMU 90

Status Jabatan Karyawan Pelaksana Golongan I.A/0-

14

119

Masa Kerja 2-6 tahun 60

Sumber: Tabel 4.1.-4.6.

4.1.3. Analisis Variabel Organizational Citizenship Behavior (X) dan

Kinerja Karyawan (Y)

Dalam analisis ini akan dijabarkan jawaban yang diberikan oleh

responden sehubungan dengan item-item pertanyaan yang tertuang dalam

kuisioner yang disebarkan. Adapun yang akan dianalisis yaitu variabel

Organizational Citizenship Behavior (X) yang terdiri dari tiga variabel yaitu

variabel Obedience (XL1, Loyalty (X2) dan Participation (X3) serta variabel

Kinerja Karyawan (Y).



4.1.3.1. Analisis Variabel Obedience (XI)

Tabel 4.8.

Skor Tanggapan Responden terhadap Masing-masing Butir Pertanyaan

Variabel Obedience
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N Minimum Maximum Mean

Obedience 1 145 3.00 5.00 4.1310

Obedience2 145 3.00 5.00 4.1862

Obedience3 145 2.00 5.00 3.8276

Obedience4 145 2.00 5.00 3.7310

Obedience5 145 3.00 5.00 3.8207

Obedience6 145 3.00 5.00 3.8690

Valid N (listwise) 145

Sumber: Lampiran B

Tabel 4.9.

Tanggapan Responden terhadap Variabel Obedience

No Kategori Jawaban Jumlah Responden Persentase

1

2

3

4

5

Selalu

Hampir Selalu

Seringkali

Kadang-kadang

Tidak Pernah

17

68

60

0

0

11,72%

46,9 %

41,38%

0%

0%

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran C
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Dari tabel 4.8. dapat diketahui bahwa skor rata-rata tanggapan responden

terhadap butir pertanyaan obedience 1 sampai dengan obedience 6 adalah 4,1310

(obedience 1); 4,1862 (obedience 2); 3,8276 (obedience 3); 3,7310 (obedience 4);

3,8207 (obedience 5) dan 3,8690 (obedience 6), dengan demikian skor rata-rata

tertinggi ada pada butir pertanyaan obedience 2 (4,1862). Artinya butir pertanyaan

obedience 2 mempunyai kontribusi yang paling tinggi dalam penentuan kinerja

karyawan daripada butir pertanyaan obedience yang lain.

Sedangkan dari tabel 4.9. diketahui bahwa ada beberapa macam

tanggapan responden mengenai variabel obedience atau kepatuhan. Tidak ada

responden yang menjawab kadang-kadang atau tidak pernah. Responden yang

menjawab bahwa mereka selalu patuh beijumlah 17 responden (11,72 %) dari

selumh responden. Responden yang menjawab bahwa mereka hampir selalu patuh

berjumlah 68 responden (46,9 %) dari seluruh responden, sedangkan responden

yang menjawab bahwa mereka seringkali patuh berjumlah 60 responden (41,38

%) dari seluruh responden. Dari data diatas diketahui bahwa yang paling dominan

adalah responden yang menjawab hampir selalu terhadap variabel kepatuhan.

Selain itu, dilihat dari altematif jawaban yang dipilih dapat disimpulkan bahwa

karyawan memiliki tingkat kepatuhan yang cukup tinggi.



4.1.3.2. Analisis Variabel Loyalty (X2)

Tabel 4.10.

Skor Tanggapan Responden terhadap Masing-masing Butir Pertanyaan

Variabel Lovaltv
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N Minimum Maximum Mean

Loyalty1 145 3.00 5.00 4.0690

Loyalty2 145 2.00 5.00 3.6690

Loyalty3 145 3.00 5.00 4.2138

Loyalty4 145 3.00 5.00 3.6897

LoyaltyS 145 3.00 5.00 4.1448

Loyalty6 145 3.00 5.00 4.2897

Loyalty7 145 2.00 5.00 4.0483

Valid N (listwise) 145

Sumber: Lampiran B

Tabel 4.11.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Loyalty

No Kategori Jawaban Jumlah Responden Perserrtase

1 Selalu 29 20%

2 Hampir Selalu 55 37,93 %

3 Seringkali 61 42,07 %

4 Kadang-kadang 0 0%

5 Tidak Pernah 0 0%

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran C
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Dari tabel 4.10. dapat diketahui bahwa skor rata-rata tanggapan

responden terhadap butir pertanyaan loyalty 1 sampai dengan loyalty 7 adalah

4,0690 (loyalty 1); 3,6690 (loyalty 2): 4,2138 (loyalty 3); 3,6897 (loyalty 4);

4,1448 (loyalty 5); 4,2897 (loyalty 6) dan 4,0483 (loyalty 7), dengan demikian

skor rata-rata tertinggi ada pada butir pertanyaan loyalty 6 (4,2897). Artinya butir

pertanyaan loyalty 6 mempunyai kontribusi yang paling tinggi dalam penentuan

kinerja karyawan daripada butir pertanyaan loyalty yang lain.

Dari tabel 4.11. diperoleh data mengenai tanggapan responden terhadap

variabel loyalty atau kesetiaan. Responden yang menjawab kadang-kadang dan

tidak pernah sebanyak 0 %. Responden yang menjawab bahwa mereka selalu

loyal atau setia sebanyak 29 orang (20 %), responden yang menjawab bahwa

mereka hampir selalu loyal atau setia sebanyak 55 orang (37,93 %) dan responden

yang menjawab bahwa mereka seringkali loyal sebanyak 61 orang (42,07 %).

Dari data diatas dapat diketahui bahwa responden yang paling dominan adalah

responden yang menjawab seringkali terhadap variabel loyalitas. Selain itu, dilihat

dari alternatif jawaban yang dipilih dapat disimpulkan bahwa tingkat loyalitas

karyawan cukup tinggi.



4.1.3.3. Analisis Variabel Participation (X3)

Tabel 4.12.

Skor Tanggapan Responden terhadap Masing-masing Butir Pertanyaan

Variabel Participation
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N Minimum Maximum Mean

Participation 1 145 2.00 5.00 3.4552

Participation 145 2.00 5.00 3.3448

Participations 145 2.00 5.00 3.2897

Participation4 145 1.00 5.00 3.5103

Participation? 145 2.00 5.00 3.5448

Participation6 145 3.00 5.00 3.5448

Participation? 145 2.00 5.00 3.5586

Valid N (listwise) 145

Sumber: Lampiran B

Tabel 4.13.

Tanggapan Responden Terhadap Variabel Participation

No Kategori Jawaban Jumlah Responden Persentase

1 Selalu 14 9,66 %

2 Hampir Selalu 28 19,31%

J Seringkali 29 20%

4 Kadang-kadang 74 51,03%

5 Tidak Pernah 0 0%

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran C
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Dari tabel 4.12. dapat diketahui bahwa skor rata-rata tanggapan

responden terhadap butir pertanyaan participation 1 sampai dengan participation

7 adalah 3,4552 (participation 1); 3,3448 (participation 2); 3,2897 (participation

3); 3,5103 (participation 4); 3,5448 (participation 5); 3,5448 (participation 6)

dan 3,5586 (participation 7), dengan demikian skor rata-rata tertinggi ada pada

butir pertanyaanparticipation 7 (3,5586). Artinya butir pertanyaan participation 7

mempunyai kontribusi yang paling tinggi dalam penentuan kinerja karyawan

daripada butir pertanyaan participation yang lain.

Dari tabel 4.13. dapat diketahui bahwa terhadap variabel participation

atau partisipasi tidak ada responden yang menjawab tidak pernah berpartisipasi.

14 orang responden (9,66 %) menjawab selalu berpartisipasi, 28 orang responden

(19,31 %) menjawab hampir selalu berpartisipasi, 29 orang responden (20 %)

menjawab seringkali berpartisipasi dan 74 orang responden (51,03 %) menjawab

kadang-kadang berpartisipasi. Daridata tersebut dapat diketahui bahwaresponden

yang paling dominan adalah responden yang menjawab kadang-kadang terhadap

variabel partisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi karyawan

cukup baik namun masih perlu ditingkatkan, oleh karena itu pemsahaan perlu

membuat sebuah cara agar tingkat partisipasi karyawan dapat ditingkatkan,

misalnya dengan mengadakan pelatihan yang membutuhkan kerja tim yang diikuti

oleh seluruh karyawan. Dengan mengikuti pelatihan tersebut karyawan akan

menjalin kerjasama yang baik dan setiap karyawan akan terdorong untuk

berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemsahaan juga perlu
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memberi pengertian kepada karyawan bahwa dengan berpartisipasi karyawan

akan memperoleh manfaat yang besar.

4.1.3.4. Analisis Variabel Kinerja karyawan (Y)

Variabel kinerja karyawan terdiri dari kinerja karyawan dari sisi atasan

dan kinerja karyawan dari sisi karyawan. Pada analisis statistik, hasil dari kedua

variabel tersebut kemudian dirata-rata menjadi variabel kinerja karyawan. Dengan

demikian diharapkan hasil penilaian kinerja akan lebih akurat. Adapun item-item

yang digunakan untuk penilaian adalah kecepatan kerja, kualitas kerja, keakuratan

kerja, ketahanan dalam bekerja dan kemampuan kerjasama. Tabel 4.14. hingga

tabel 4.23. adalah tabel rincian hasil tanggapan responden terhadap masing-

masing item variabel kinerja karyawan. Sedangkan tabel 4.24. mempakan hasil

kesimpulan dari penilaian kinerja karyawan yang bersumber dari penilaian

terhadap selumh item variabel kinerja karyawan.

Tabel 4.14

Skor Tanggapan Responden terhadap Masing-masing Butir Pertanyaan

Kecepatan Kerja

N Minimum Maximum Mean

Kecepatan Krj1 145 2.00 5.00 4.1483

Kecepatan Krj2 145 3.00 5.00 4.0931

Kecepatan Krj3 145 2.50 5.00 4.0897

Valid N (listwise) 145

Sumber: Lampiran B
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Tabel 4.15.

Tanggapan Responden Terhadap Kecepatan Kerja

No Kategori Jawaban Jumlah Responden Persentase

1 Sangat Setuju 32 22,06 %

2 Setuju 58 40%

Kurang Setuju 40 27,59 %

4 Tidak Setuju 15 10,35 %

5 Sangat Tidak Setuju 0 0%

Jumlah 145 100%

Sumber: ,ampiran C

Dari tabel 4.14. dapat diketahui bahwa skor rata-rata tanggapan

responden terhadap butir pertanyaan kecepatan kerja 1 sampai dengan kecepatan

kerja 3 adalah 4,1483 (kecepatan kerja 1); 4,0931 (kecepatan kerja 2) dan 4,0897

(kecepatan kerja 3), dengan demikian skor rata-rata tertinggi ada pada butir

pertanyaan kecepatan kerja 1 (4,1483).

Dari tabel 4.15. diketahui bahwa responden yang menjawab sangat

setuju mengenai kecepatan kerja sebanyak 32 orang (22,06 %) dari seluruh

responden. Responden yang menjawab setuju sebanyak 58 orang (40 %) dari

selumhresponden, sisanya sebanyak 40 orang (27,59 %) menjawab kurang setuju

dan 15 orang (10,35 %) menjawab sangat tidak setuju. Dari data diatas dapat

diketahui bahwa responden yang paling dominan adalah responden yang

menjawab setuju terhadap item pertanyaan kecepatan kerja, yaitu sebanyak 58
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orang (40 %). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kecepatan kerja karyawan di

PTPN. XIII Kebun GunungMeliau cukup tinggi.

Tabel 4.16.

Skor Tanggapan Responden terhadap Masing-masing Butir Pertanyaan

Kualitas Kerja

N Minimum Maximum Mean

Kualitas Krj 1 145 2.50 5.00 4.1655

Kualitas Krj2 145 2.50 5.00 4.1483

Valid N (listwise) 145

Tabel 4.17.

Tanggapan Responden Terhadap Kualitas Kerja

•:• NO Kategori Jawaban Jumlah Responden Persentase

1 Sangat Setuju 47 32,41 %

2 Setuju 75 51,73%

3 Kurang Setuju 23 15,86%

4 Tidak Setuju 0 0%

5 Sangat Tidak Setuju 0 0%

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran C

Dari tabel 4.16. dapat diketahui bahwa skor rata-rata tanggapan

responden terhadap butir pertanyaan kualitas kerja 1 sampai dengan kualitas kerja
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2 adalah 4,1655 (kualitas kerja 1) dan 4,1483 (kualitas kerja 2), dengan demikian

skor rata-rata tertinggi ada pada butir pertanyaan kualitas kerja 1(4,1655).

Dari tabel 4.17. diketahui bahwa responden yang menjawab sangat

setuju terhadap item pertanyaan kualitas kerja sebanyak 47 orang (32,41 %) dari

seluruh responden, 75 orang (51,73 %)menjawab setuju dan 23 orang (15,86 %)

menjawab kurang setuju. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden

yang paling dominan adalah responden yang menjawab setuju terhadap item

pertanyaan kualitas kerja, yaitu sebanyak 75 orang (51,73 %). Hal ini

menunjukkan bahwa tingkat kualitas kerja karyawan PTPN. XIII Kebun Gunung

Meliau dapat dikategorikan baik.

Tabel 4.18.

Skor Tanggapan Responden terhadap Masing-masing Butir Pertanyaan

Keakuratan Kerja

N Minimum Maximum Mean

Keakuratan Krj 1 145 2.50 5.00 3.9862

Keakuratan Krj 2 145 3.00 5.00 4.0448

Keakuratan Krj3 145 3.00 5.00 4.1517

Keakuratan Krj4 145 2.50 5.00 4.1310

Valid N (listwise) 145

Sumber: Lampiran B



Tabel 4.19.

Tanggapan Responden Terhadap Keakuratan Kerja
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No Kategori Jawaban Jumlah Responden Persentase

1 Sangat Setuju 29 20 %

2 Setuju 74 51,03%

3 Kurang Setuju 42 28,97 %

4 Tidak Setuju 0 0%

5 Sangat Tidak Setuju 0 0%

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran C

Dari tabel 4.18. dapat diketahui bahwa skor rata-rata tanggapan

responden terhadap butir pertanyaan keakuratan kerja 1 sampai dengan

keakuratan kerja 4 adalah 3,9862 (keakuratan kerja 1); 4,0448 (keakuratan kerja

2); 4,1517 (keakuratan kerja 3) dan 4,1310 (keakuratan kerja 4), dengan

demikian skor rata-rata tertinggi ada pada butir pertanyaan keakuratan kerja 3

(4,1517).

Dari tabel 4.19. dapat dilihat bahwa 29 orang responden (20 %)

menjawab sangat setuju terhadap item pertanyaan keakuratan kerja, 74 orang

(51,03 %) menjawab setuju dan 42 orang (28,97 %) menjawab kurang setuju.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang paling dominan

adalah responden yang menjawab setuju terhadap item pertanyaan keakuratan

kerja, yaitu sebanyak 74 orang (51,03 %). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
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keakuratan kerja karyawan PTPN. XIII Kebun Gunung Meliau dapat

dikategorikan tinggi.

Tabel 4.20.

Skor Tanggapan Responden terhadap Masing-masing Butir Pertanyaan

Ketahanan dalam Bekerja

N Minimum Maximum Mean

Ketahanan Krj 1 145 2.00 5.00 3.9793

Ketahanan Krj2 145 2.50 5.00 4.0000

Ketahanan Krj3 145 2.00 5.00 4.0517

Valid N (listwise) 145

Sumber: Lampiran B

Tabel 4.21.

Tanggapan Responden Terhadap Ketahanan dalam Bekerja

No Kategori Jawaban Jumlah Responden Persentase

1 Sangat Setuju 36 24,82 %

2 Setuju 68 46,90 %

->

j Kurang Setuju 33 22,76 %

4 Tidak Setuju 8 5,52 %

5 Sangat Tidak Setuju 0 0%

Jumlah 145 100%

Sumber: ^ampiran C
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Dari tabel 4.20. dapat diketahui bahwa skor rata-rata tanggapan

responden terhadap butir pertanyaan ketahanan dalam bekerja 1 sampai dengan

ketahanan dalam bekerja 3 adalah 3,9793 (ketahanan dalam bekerja 1); 4,0000

(ketahanan dalam bekerja 2) dan 4,0517 (ketahanan dalam bekerja 3), dengan

demikian skor rata-rata tertinggi ada pada butir pertanyaan ketahanan dalam

bekerja 3 (4,0517).

Dari tabel 4.21. diatas dapat dilihat bahwa 36 responden (24,82 %)

menjawab sangat setuju terhadap item pertanyaan ketahanan dalam bekerja, 68

responden (46,90 %) menjawan setuju, 33 responden (22,76 %) menjawab kurang

setuju dansisanya sebanyak 8 responden (5,52 %) menjawab tidak setuju. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang paling dominan adalah

responden yang menjawab setuju terhadap item pertanyaan ketahanan dalam

bekerja, yaitu sebanyak 68 orang responden (46,90 %). Hal ini menunjukkan

bahwa tingkat ketahanan karyawan dalam bekerja dapat dikategorikan tinggi.

Kondisi ini akan sangat menguntungkan pemsahaan sebab lokasi pemsahaan yang

berada dalam wilayah pedalaman akan menghamskan karyawan untuk berpisah

dengan keluarga, bertemu dengan orang-orang yang sama setiap hari, jauh dari

keramaian dan fasilitas hiburan dan lain sebagainya. Dengan kondisi yang seperti

itu, karyawan dituntut untuk memiliki ketahanan ekstra dalam bekerja. Tingkat

ketahanan dalam bekerja yang tinggi akan sangat membantu karyawan untuk

dapat bekerja dengan baik.
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SkorTanggapan Responden terhadap Masing-masing Butir Pertanyaan

Kemampuan Bekerjasama
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N Minimum Maximum Mean

Kerjasama1 145 3.00 5.00 4.0724

Kerjasama2 145 2.00 5.00 4.0241

Kerjasama3 145 3.00 5.00 4.0862

Kerjasama4 145 2.50 5.00 4.1379

Valid N (listwise) 145

Sumber: Lampiran B

Tabel 4.23.

Tanggapan Responden Terhadap Kemampuan Bekerjasama

No Kategori Jawaban Jumlah Responden Persentase

1 Sangat Setuju 49 33,79 %

2 Setuju 79 54,48 %

3 Kurang Setuju 17 11,73%

4 Tidak Setuju 0 0%

5 Sangat Tidak Setuju 0 0%

Jumlah 145 100 %

Sumber: ^ampiran C

Dari tabel 4.22. dapat diketahui bahwa skor rata-rata tanggapan

responden terhadap butir pertanyaan kemampuan bekerjasama 1 sampai dengan

kemampuan bekerjasama 4 adalah 4,0724 (kemampuan bekerjasama 1); 4,0241
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(kemampuan bekerjasama 2); 4,0862 (kemampuan bekerjasama 3) dan 4,1379

(kemampuan bekerjasama 4), dengan demikian skor rata-rata tertinggi ada pada

butir pertanyaan kemampuan bekerjasama 4 (4,1379).

Dari tabel 4.23. diketahui bahwa 49 responden (33,79 %) menjawab

sangat setuju terhadap item pertanyaan kemampuan bekerjasama. 79 responden

(54,48 %) menjawab setuju dan sisanya sebanyak 17 responden (11,73 %)

menjawab kurang setuju. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden

yang paling dominan adalah responden yang menjawab setuju terhadap item

pertanyaan kemampuan bekerjasama, yaitu sebanyak 79 responden atau 54,48 %.

Hal ini menunjukkan bahwa karyawan PTPN. XIII Kebun Gunung Meliau

memiliki kemampuan bekerjasama yang baik.

Dari selumh data yang ada, setelah dirata-rata diperoleh penilaian

mengenai kinerja karyawan secara keselumhan. Hasil rata-rata tersebut

dikategorikan dalam lima skala yaitu sangat baik, baik, kurang baik, tidak baik

dan sangat tidak baik. Berikut adalah hasil ringkasan mengenai kategorisasi

kinerja karyawan
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Tabel 4.24.

Kinerja Karyawan

No Kategori Jumlah Responden Persentase

1 Sangat Baik 35 24,14%

2 Baik 87 60 %

Kurang Baik 23 15,86%

4 Tidak Baik 0 0 %

5 Sangat Tidak Baik 0 0 %

Jumlah 145 100%

Sumber: Lampiran C

Dari tabel 4.24. diatas diketahui bahwa tidak ada responden yang

memiliki tingkat kinerja sangat tidak baik atau tidak baik. Responden yang

memiliki tingkat kinerja kurang baik sebanyak 23 orang (15,86 %), responden

yang memiliki tingkat kinerja baik sebanyak 87 orang (60 %), sisanya sebanyak

35 orang (24,14 %) memiliki tingkat kinerja yang sangat baik. Dari data diatas

dapat diketahui bahwa responden yang paling dominan adalah responden yang

memiliki tingkat kinerja baik (tinggi), yaitu sebanyak 87 orang (60 %) dari

seluruh responden.

Dari paparan hasil analisis deskriptif diatas, baik itu melalui wawancara

maupun melalui analisis tiap-tiap variabel Organizational Citizenship Behavior

(X) dan kinerja karyawan (Y), diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan antara
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Organizational Citizenship Behavior (X) terhadap kinerja karyawan (Y), dimana

tingkat OCB yang tinggi akan diikuti oleh tingkat kinerja yang tinggi.

Dari hasil analisis tiap-tiap variabel OCB diketahui bahwa varioabel

OCB yang dominan adalah variabel obedience (XI). Sedangkan dari hasil

wawancara diketahui bahwa variabel OCB yang dominan adalah vanabel

obedience (XI) dan participation (X3).

4.2. Analisis Kuantitatif

Analisis ini adalah sebuah proses penghitungan dengan menggunakan

metode statistik regresi linier berganda. Dari hasil perhitungan (dengan bantuan

komputer) dapat diketahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y.

Bentuk umum dari persamaan regresi adalah sebagai berikut:

Y = a + biXi + b2X2 + b3X3

Dimana:

Y = Kinerja Karyawan

Xi = Obedience (kepatuhan)

X2 = Loyalty (loyalitas)

X3 = Participation (partisipasi)

a = Konstanta

bi, b2, b3 = Koefisien regresi

Hasil analisa statistik dengan bantuan program SPSS (lampiran D)

menunjukkan persamaan regresi Y = 3, 066 + 1, 173Xt + 0, 347X2 + 0, 650X5.
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Dari persamaan tersebut selanjutnya akan diuraikan hasil analisis tentang

pengaruh masing-masing variabel OCB terhadap kinerja karyawan.

1. Pengaruh variabel obedience (XI) terhadap kinerja karyawan

00.

Koefisien regresi variabel obedience (XI) sebesar 1, 173. Angka

ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah dengan

kinerja karyawan. Dengan kata lain, apabila variabel bebas yang

lain konstan maka setiap peningkatan atau penurunan XI akan

diikuti oleh peningkatan atau penurunan Y.

2. Pengaruh variabel loyalty (X2) terhadap kinerja karyawan (Y)

Koefisien regresi variabel loyalty (X2) sebesar 0, 347. Angka ini

menunjukkan adanya hubungan positif atau searah dengan kinerja

karyawan. Dengan kata lain, apabila variabel bebas yang lain

konstan, maka setiap peningkatan atau penumnan X2 akan diikuti

oleh peningkatan atau penumnan Y.

3. Pengaruh variabel participation (X3) terhadap kinerja

karyawan (Y).

Koefisien regresi variabel participation (X3) sebesar 0, 650. Angka

ini menunjukkan adanya hubungan positif atau searah dengan

kinerja karyawan. Dengan kata lain, apabila variabel bebas yang

lain konstan, maka setiap peningkatarr atau penurunan X3 akan

diikuti oleh peningkatan atau penumnan Y.
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4.3. Uji Hipotesis

Tujuan dari uji hipotesis ini adalah untuk menguji keberartian pengamh

variabel Organizational Citizenship Behavior terhadap variabel kinerja karyawan

melalui metode pengujian koefisien regresi berganda baik secara keseluruhan

maupun secara parsial. Uji ini akan dilakukan dalam duatahap, yaitu:

1. Uji Hipotesis 1

Untuk hipotesis 1 yang diajukan, dilakukan uji F yang mempakan

uji serentak untuk menganalisis data secara statistik dengan tujuan

untuk membuktikan hipotesis 1, yaitu "ada pengaruh yang

signifikan antara variabel Organizational Citizenship Behavior

secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan"

Tabel 4.25.

ANOVA

Model Sum of

Squares

df Mean

Squares

* hitung F label Sig.

1 Regression 70,212 3 23,404 66,562 3,0598 0,000

Residual 49,577 141 0,352

Total 119,789 144

Sumber: Lampiran D
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Tabel 4.26.

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of

the Estimate

1 0,766 0,586 0,577 0,5830

Sumber: Lampiran D

Dari tabel 4.25. diperoleh perhitungan, Fining sebesar 66,562

dengan probability 0,000, F ^ei sebesar 3,0598 pada tingkat

kepercayaan 5 %. Hal ini menunjukkan bahwa F hkung (66,562) > F

tabei (3,0598) dan probabilitas 0,000 (P < 5 %), artinya semua

variabel bebas (X) secara bersama-sama mempengaruhi variabel

terikat (Y). Dari tabel 4.26. dapat dilihat sejauh mana pengaruh

variabel bebas (X) yang terdiri dari variabel obedience

(kepatuhan), variabel loyalty (loyalitas) dan variabel participation

(participation) terhadap variabel terikat (Y) yaitu variabel kinerja

karyawan. Besamya koefisien determmasi (R~) yaitu 0,586. Hal ini

menunjukkan bahwa variabel Organizational Citizenship Behavior

mempengamhi variabel kinerja karyawan sebesar 58,6 %,

sedangkan sisanya sebesar 41,4 % dipengamhi oleh variabel-

variabel lain selain Organizational Citizenship Behavior.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 yang

menyatakan bahwa " ada pengaruh positif dan signifikan
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antara Organizational Citizenship Behavior dengan kinerja

karyawan" terbukti dan dapat diterima.

Uji Hipotesis 2

Untuk hipotesis 2 yang diajukan, dilakukan uji t yang merupakan

uji pengaruh masing-masing variabel bebas yaitu Organizational

Citizenship Behavior (X) terhadap variabel terikat yaitu

produktivitas kerja (Y) dengan tujuan untuk membuktikan bahwa

variabel bebas yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan

adalah variabel obedience (XI).

Tabel 4.27.

Perbandingan b, t hitung, t tabei, r"

Masing-masing Variabel BebaspadaTaraf Nyata 5 %

No Var

bebas

b *• hitung t tabel Keterangan r2

1 XI 1,173 6,688 1,9768 Signifikan 0,241

2 X2 0,347 1,636 1,9768 Tidak Signifikan 0,019

3 X3 0,650 4,035 1,9768 Signifikan 0,104

Sumber: Lampiran D

Dari tabel 4.27. diperoleh data sebagai berikut:

1. Untuk variabel obedience (XI) diketahui t hllung (6,688) > t

tabci (1,9768) pada taraf nyata 5 %. Artinya, secara parsial
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variabel obedience (XI) mempengamhi kinerja karyawan

(Y).

2. Untuk variabel loyalty (X2) diketahui t faltung (1,636) D t tabel

(1,9768) pada tarafnyata 5 %. Artinya, secara parsial variabel

loyalty (X2) tidak mempengaruhi kinerja karyawan (Y).

3. Untuk variabel participation (X3) diketahui t hltung (4,035) > t

tabei (1,9768) pada taraf nyata 5 %. Artinya, secara parsial

variabel participation (X3) mempengamhi kinerja karyawan

(Y).

Untuk membuktikan hipotesis 2 dapat dilihat dari besamya

koefisien determinasi parsial (r2) dari masing-masing variabel

bebas. Berdasarkan tabel 4.27. maka dapat dilihat bahwa variabel

obedience (XI) memiliki r2 terbesar, yaitu sebesar 0,241. Artinya,

dari tiga variabel bebas, variabel obedience (XI) memiliki

pengaruh yang paling besar terhadap variabel kinerja karyawan

(Y).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 yang

menyatakan bahwa "variabel obedience adalah variabel yang

paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan" terbukti dan

dapat diterima.
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4.4. Implikasi Hasil Penelitian

4.4.1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini mendukung hasil-hasil penelitian terdahulu yang

mengemukakan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara

Organizational Citizenship Behavior terhadap kinerja karyawan, dimana

tingginya tingkat Organizational Citizenship Behavior akan diikuti oleh tinggmya

tingkat kinerja karyawan. Akan tetapi hasil penelitian ini tidak mendukung hasil

penelitian terdahulu yang mengemukakan bahwa pada kondisi yang dapat

menimbulkan kejenuhan pada karyawan. Organizational Citizenship Behavior

akan berada pada tingkat yang rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa walaupun penelitian ini hanya dapat mendukung sebagian dari hasil

penelitian terdahulu, namun penelitian ini dapat memperluas hasil penelitian

sebelumnya.

4.4.2. Implikasi Manajerial

Dengan mengetahui bahwa Organizational Citizenship Behavior

mempunyai pengamh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan,

maka disarankan untuk meningkatkan Organizational Citizenship Behavior agar

dapat meningkatkan kinerja karyawan dan pada akhirnya akan meningkatkan

kinerja organisasi. Pemsahaan perlu mengetahui hal-hal yang mempengamhi

Organizational Citizenship Behavior karyawan, dengan demikian perusahaan

dapat menghindari hal-hal yang akan menurunkan tingkat Organizational

Citizenship Behavior karyawan. Selanjutnya, dengan mengetahui bahwa besamya
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pengaruh dari setiap komponen variabel Organizational Citizenship Behavior

terhadap kinerja karyawan berbeda-beda, maka disarankan agar pemsahaan

memberikan perhatian yang berbeda pula terhadap masing-masing variabel.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja karyawan dipengamhi oleh

Organizational Citizenship Behavior sebesar 58,6 %. Sisanya sebesar 41,4 %

dipengaruhi oleh variabel-variabel lain selain variabel OCB seperti faktor

kemampuan, ketrampilan, demografi, psikologis dan lain sebagainya. Untuk itu,

dalam penelitian selanjutnya, variable-variabel tersebut perlu dimasukkan dalam

penelitian ataupun perlu diteliti lebih lanjut. Dengan demikian dapat diperoleh

gambaran yang lebih akurat tentang variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja

kaiyawan.


