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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan menganalisa pengaruh
Employee engagement, keadilan organisasional, dan komitemen organisasional
terhadap organizational citizenship behavior di PT Quartindo Sejati Furnitama.
Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan populasi seluruh karyawan pada PT
Quartindo Sejati Furnitama di demak dan menggunakan teknik purposive
sampling yang sebanyak 109 responden. Metode analisis data yang di gunakan
pada penelitian ini adalah uji sobel dan analisis regresi berganda dengan
menggunakan spss 22.0
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Employee
engagement berpengaruh positive dan signifikan terhadap organizational
citizenship behavior, keadilan organisasional berpengaruh positive dan signifikan
terhadap organizational citizenship behavior, employee engagement berpengaruh
positive dan signifikan terhadap komitmen organisasional, keadilan organisasional
berpengaruh posirive dan signifikan terhadap komitmen organisasional, komitmen
organisasional berpengaruh positive dan signifikan terhadap organizational
citizenship behavior.

Kata kunci : Employee engagement, keadilan organisasional, komitmen
organisasional, organizational citizenship behavior.
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ABSTRACT
This study aims to describe and analyze the influence of Employee
engagement, organizational justice, and organizational commitment on
organizational citizenship behavior at PT Quartindo Sejati Furnitama. This study
uses a questionnaire with a population of all employees at PT Quartindo Sejati
Furnitama in Demak and uses a purposive sampling technique of 109
respondents. The data analysis method used in this study is the sobel test and
multiple regression analysis using SPSS 22.0
Based on the results of this study indicate that the Employee engagement
variable has a positive and significant effect on organizational citizenship
behavior, organizational justice has a positive and significant effect on
organizational citizenship behavior, employee engagement has a positive and
significant effect on organizational commitment, organizational justice has a
positive and significant effect on organizational commitment, commitment
organizational influence has a positive and significant effect on organizational
citizenship behavior.

Keywords:

Employee engagement, organizational justice,
commitment, organizational citizenship behavior.
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INTISARI
Dunia kerja yang dinamis saat ini, tugas-tugas semakin banyak dilakukan
dalam tim-tim dan dimana fleksibilitas bernilai penting, organisasi memerlukan
karyawan yang akan melakukan perilaku OCB yang bertujuan dapat mengurangi
terjadinya perselisihan dan meningkatkan efisiensi pekerjaan. dalam mencapai
tujuan organisasi dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga
dengan adanya komitmen kerja yang tinggi maka perilaku OCB dapat terjadi.
Faktor lainnya yang bisa mempengaruhi dan menjadikan perilaku tambahan diluar
pekerjaan pokok individu dalam organisasi adalah keterikatan karyawan
(employee engagement). Jika pegawai memiliki rasa keterikatan yang tinggi
dengan organisasi, hal tersebut akan meningkatkan perilaku yang bersifat
informal, melebihi harapan normal organisasi dan semuanya itu pada akhirnya
dapat menjadikan kesejahteraan organisasi. Dengan demikian OCB dapat terjadi
Faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku OCB di antara karyawan adalah
sistem manajerial berdasarkan keadilan. Keadilan organisasional didefinisikan
secara persepsi keseluruhan dari apa yang adil di tempat kerja. Karyawan akan
menganggap adil organisasi mereka ketika mereka yakin bahwa hasil-hasil yang
mereka terima, cara di terimanya hasil-hasil tersebut adalah adil, dari hasil
tersebut mempengaruhi hasil organisasi seperti komitmen dan kepuasan
(Greenberg, 1990). Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan dan
menganalisa pengaruh Employee engagement, keadilan organisasional, dan
komitemen organisasional terhadap organizational citizenship behavior di PT
Quartindo Sejati Furnitama. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan
populasi seluruh karyawan pada PT Quartindo Sejati Furnitama di demak dan
menggunakan teknik purposive sampling yang sebanyak 109 responden. Metode
analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah uji sobel dan analisis
regresi berganda dengan menggunakan spss 22.0 Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa variabel Employee engagement berpengaruh positive dan
signifikan terhadap organizational citizenship behavior, keadilan organisasional
berpengaruh positive dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior,
employee engagement berpengaruh positive dan signifikan terhadap komitmen
organisasional, keadilan organisasional berpengaruh posirive dan signifikan
terhadap komitmen organisasional, komitmen organisasional berpengaruh positive
dan signifikan terhadap organizational citizenship behavior.
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