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Pengaruh Komitmen Organisasi dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kinerja
Karyawan dengan OCB Sebagai Variabel Intervening
( Studi Kasus pada Karyawan Plant Produksi PT Asia Pacific Fibers,Tbk Kendal)

Abstrak
Sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetemsi
merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan jalannya bisnis suatu perusahan.
Namun, kinerja karyawan plant produksi pada PT Asia Pacific Fibers,Tbk masih
menunjukan angka fluktuatif yang cenderung menurun dan masi banyak
karyawan yang memperoleh skor kinerja C. Hal ini dikarenakan ada beberapa
faktor yang mempengaruhi, salah satunya komitmen karyawan, komunikasi
interpersonal antar karyawan dan perilaku OCB.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi
dan komunikasi interpersonal terhadap kinerja karyawan dengan Organizational
Citizenship Behaviour (OCB) sebagai variabel intervening pada karyawan plant
produksi PT Asia Pacific Fibers,Tbk Kendal. Tipe penelitian yang digunakan
adalah eksplanatory research. Sampel yang diambil sebanyak 92 responden.
Teknik sampling yang digunakan adalah random sampling dengan jenis sample
proporsional sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
kuesioner dan studi pustaka. Metode analisis data menggunakan uji korelasi,
koefisien determinasi, uji regresi linier sederhana, uji regresi linier berganda, uji
signifikansi t dan f, path analysis dan uji efek mediasi sobel dengan bantuan
program IBM SPPS versi 23.0.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi
dan komunikasi interpersonal berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan OCB,
OCB berpengaruh signifikan terhadap kinerja, OCB merupakan faktor mediasi
antara komitmen organisasi dan kinerja, namun bukan merupakan faktor mediasi
antara komunikasi interpersonal dan kinerja. Saran untuk meningkatkan
komitmen organisasi adalah perusahaan perlu lebih memperhatikan kesejahteraan
karyawan. Untuk meningkatkan komunikasi yang baik dapat dilakukan dengan
cara membuat suasana komunikasi yang kondusif, terbuka dengan lawan bicara,
mendengarkan dengan baik apa yang lawan bicara katakan agar dapat
memberikan feedback yang sesuai dan tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian,
untuk meningkatkan OCB karyawan harus lebih meningkatkan kepedulian, baik
terhadap rekan kerja dan perusahaan serta lebih meningkatkan self awareness.
Kata kunci : Komitmen Organisasi, Komunikasi Interpersonal, OCB, Kinerja

vi

The Influence of Organizational Commitment and Interpersonal Communication
on the Employee Performance with Organizational Citizenship Behaviour as
Intervening Variable in Plant Production PT Asia Pacific Fibers,Tbk Kendal

Abstract
The quality and competence of human resources are the key factors of
the success of a company. However, the performance of employees in the
production department of PT Asia Pacific Fibers,Tbk still shows fluctuative and
many employees still get C score on their performance.
This study aims to determine the effect of organizational commitment
and interpersonal communication on the performance of employees with
Organizational Citizenship Behavior (OCB) as an intervening variable in the
employees of PT Asia Pacific Fibers Production Plant, Tbk Kendal. The type of
research is explanatory research. The sample used is 92 respondents. The
sampling technique used is random sampling with type of sample is proportional
sampling. The data collection techniques used were questionnaires and literature
study. Data analysis techniques are correlation test, coefficient of determination,
simple linear regression test, multiple linear regression test, t and f significance
test, path analysis and test of mediation effect of sobel with the help of program
SPPS version 23.0.
Based on the analysis, it can be concluded that organizational
commitment and interpersonal communication has significant effect on employee
performance and OCB, OCB has a significant effect on employee’s performance,
and OCB is a mediating factor between organizational commitment and
performance, but not a mediating factor between interpersonal communication
and employee’s performance. The company sould improve the factors that can
increase organization’s commitment, interpersonal communication and
organizational citizenship behaviour, such as improving the welfare of employees,
make an open interpersonal communication, and to increase OCB, the employees
must improve their self awareness.
Keywords : organizational commitment, interpersonal communication, OCB,
employee’s performance
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