
 

 

RINGKASAN 

 

RESA DWI LARASATI. Pengaruh Kohesivitas dan Kepuasan Kerja terhadap 

Organizational Citizenship Behavior (OCB) di PT Agricon. Dibimbing oleh 

NURMALA K PANDJAITAN dan AJI HERMAWAN. 

 

 

PT Agricon merupakan salah satu organisasi yang bergerak dibidang 

agrochemical atau produsen pestisida terbesar di Indonesia. Untuk menghadapi 

persaingan antar perusahaan sejenis perusahaan perlu memiliki sumber daya yang 

berkualitas agar dapat menghasilkan sebuah kinerja yang baik. Sebuah organisasi 

tentu menginginkan loyalitas dari karyawan yang dimilikinya. Oleh karena itu 

perilaku extra-role karyawan menjadi tuntutan bagi organisasi saat ini. Salah satu 

perilaku extra-role yang diharapkan oleh perusahaan adalah Organizational 

Citizenship Behavior (OCB).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kohesivitas 

dan kepuasan kerja di PT Agricon sehingga karyawan didalamnya dapat 

menerapkan OCB. Dengan menggunakan teknik pemilihan sampel purposive 

sampling dan kuesioner disebarkan kepada 120 responden. Metode analisis pada 

penelitian ini menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk 

menganalisis pengaruh kohesivitas dan kepuasan kerja terhadap OCB, T-tes dan 

ANOVA untuk melihat hubungan variabel laten dengan karakteristik responden 

dan analisis rataan skor untuk melihat persepsi responden terhadap tingkat 

kohesivitas, kepuasan dan OCB.  

Hasil analisis rataan skor menunjukkan bahwa tingkat kohesivitas di PT 

Agricon berada di kriteria tinggi dengan nilai rataan sebesar 3.48, tingkat 

kepuasan kerja berada pada kriteria sedang (3.39) dan OCB berada pada kriteria 

tinggi (3.72). Selain itu, hasil analisis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

SEM menunjukkan bahwa kohesivitas yang didapatkan oleh PT Agricon berasal 

dari dimensi ketertarikan individual pada kelompok sosial dengan nilai loading 

factor sebesar 0.98, kepuasan kerja berasal dari dimensi kepuasan terhadap 

pekerjaan itu sendiri dengan nilai loading factor sebesar 0.85 dan OCB berasal 

dari dimensi civic virtue dengan nilai loading factor sebesar 0.88. Sementara itu, 

hasil penelitian ini menunjukkan kohesivitas dan kepuasan kerja memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap OCB sebesar 0.26. Berdasarkan hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin erat kohesivitas yang dimiliki 

karyawan maka semakin tinggi pula kepuasan kerja yang dirasakan karyawan 

sehingga karyawan yang merasakan kepuasan yang tinggi akan terlibat dalam 

penerapan OCB pada lingkungan kerjanya. 
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