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BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

Cokelat adalah salah satu camilan yang paling digemari 
oleh semua orang di dunia ini. Di Yogyakarta sendiri sudah 
banyak yang menciptakan cokelat dengan cita rasa yang 
berbagai macam. Salah satu cokelat khas Yogyakarta adalah 
“Cokelat nDalem” yang didirikan oleh Asri Meika Hazim dan 
suaminya Wednes Aria Yuda lulusan dari Teknologi Pangan dan 
Hasil Pertanian UGM pada tanggal 1 Maret 2013. Tanggal 
tersebut memiliki keunikan tersendiri karena bertepatan dengan 
serangan umum satu maret yang terjadi di Yogyakarta.  

“nDalem” sendiri dalam bahasa jawa artinya rumah 
sebagai tempat yang bisa memberi rasa nyaman aatau tempat 
hati kembali. Pada awalnya mereka memasarkan produk 
cokelat mereka melalui media sosial. Cokelat yang dipasarkan 
pertama kali ada sembilan rasa yaitu: rempah rempah cengkeh, 
kayu manis, sereh, cabai, jahe, mint, dark chocolate, extra dark 
chocolate, dan less sugar dark chocolate.  

CV nDalem Mulyo Mandiri berdiri sejak tahun 2013 dan 
diawali dari produk rumahan di kawasan Kauman Yogyakarta. 
Dalam tempo dua tahun produsen Oleh-Oleh Khas Jogja 
Cokelat nDalem berhasil menempati gerai baru di lokasi baru 
yang lebih representative, strategis berada di jalur utama Jalan 
Bhayangkara No. 23 Yogyakarta. Gerai baru yang terletak di 
Jalan Bhayangkara tersebut, atau tepatnya di sebelah Selatan 
Gereja Ngupasan, selain menyajikan aneka produk Coklat, juga 
menampilkan Museum Mini Coklat, yang mengulas sejarah 
kehadiran Coklat di Nusantara yang dapat diakses secara 
cuma-cuma setiap harinya.  

CV nDalem Mulyo Mandiri mengkolaborasikan sebuah 
konsep yang sesuai dengan cita-rasa Indonesia yang dipadu 
dengan cerita Budaya Nusantara yang kemudian terciptalah 
Oleh-Oleh Khas Jogja yang ditawarkan berupa Cokelat nDalem. 
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Selain sebagai “Tanda hati” khas Jogja, cokelat ndalem juga 
menawarkan cerita indah tentang suasana Jogja yang 
diwujudkan dalam kemasan disetiap rasa lokal yang tertera. 
 
4.2 Karakteristik Responden 

Berdasarkan penelitian, sebagian besar responden 
memiliki jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 4 orang 
responden atau sekitar 27% dari seluruh responden sedangkan 
yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 11 orang 
responden atau sekitar 73% dari total seluruh responden yang 
digunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan data penelitian 
yang dilakukan menunjukkan bahwa kelompok responden 
terbanyak dalam penelitian ini adalah karyawan dengan status 
jabatan sebagai staff sebanyak 9 orang responden, karyawan 
dengan status jabatan sebagai marketing sebanyak 1 orang 
responden, karyawan dengan status jabatan sebagai bendahara 
sebanyak 1 orang responden, serta 4 responden adalah dan 
lain-lain, jabatan ini ditempati oleh freelance. Freelance dalam 
perusahaan ini memiliki arti sebagai tenaga kerja yang dipanggil 
ketika dibutuhkan atau ketika perusahaan sedang mempunyai 
banyak permintaan.  

Berdasarkan data penelitian yang dilakukan 
menunjukkan bahwa responden penelitian dengan lama bekerja 
0-6 bulan sebanyak 2 responden, responden dengan lama 
bekerja 7-12 bulan sebanyak 5, responden dengan lama bekerja 
13-18 bulan sebanyak 3, responden dengan lama bekerja 19-24 
bulan sebanyak 2, responden dengan lama bekerja 25-30 bulan 
sebanyak 3. Masa kerja atau lama bekerja sangat 
mempengaruhi penguasaan rincian pekerjaan dari seseorang 
pekerja. Responden dengan masa kerja yang lebih lama 
mempunyai pengalaman, kepercayaan diri, dan penguasaan job 
description yang lebih baik (Robbins, 2006). 

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh dari 
penyebaran kuesioner maka diperoleh data yang berumur 
antara 15-20 tahun yaitu sebanyak 4 orang responden, 
kemudian yang berumur 21-25 tahun sebanyak 7 orang 
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responden, yang berumur 26-30 sebanyak 3 orang, yang 
berumur 31-35 tahun sebanyak 1 orang, dan yang berumur 
diatas 35 tahun tidak ada. Dari data tersebut menunjukkan 
bahwa sebagian besar responden berusia matang, pegawai 
yang usianya matang cenderung dianggap senior, dan sudah 
mengerti akan apa yang dikerjakan dan sudah lebih 
berpengalaman. Usia responden sangat mempengaruhi kinerja, 
hal tersebut berdasarkan pada tiga alasan yaitu adanya 
keyakinan yang meluas bahwa kinerja menurun dengan 
meningkatnya usia, realita bahwa angkatan kerja menua, dan 
pensiun (Robbins, 2006). Maka sangat penting dalam penelitian 
ini usia digunakan sebagai salah satu ukuran dalam 
mengidentifikasi responden.  

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa dari 15 responden penelitian adalah 
berpendidikan terakhir SMA san S1 yaitu yang berpendidikan 
terakhir SMA sebanyak 14 orang responden, yang 
berpendidikan terakhir S1 sebanyak 1 orang responden dengan 
jabatan sebagai Marketing. Pendidikan terakhir sangat 
mempengaruhi kemampuan, wawasan, dan tingkat 
kepercayaan dari responden dalam melaksanakan 
pekerjaannya. Hal ini disebabkan karena pendidikan sangat 
penting guna meningkatkan kemampuan responden dalam 
melakukan pekerjaan (Robbins, 2006). Karakteristik responden 
secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 
4.3 Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

4.3.1 Validitas 

 Output hasil uji validitas dapat dilihat pada 
Lampiran 3. Dalam penelitian ini semua nilai r hitung > r tabel, 
maka dapat dikatakan bahwa semua variabel dikatakan valid. 
Seluruh nilai indikator memiliki pearson correlarion lebih besar 
dari 0.195. Menurut Saidani dan Arifin (2012) bahwa uji validitas 
dinyatakan valid jika nilai nilai r hitung > r tabel. 
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Tabel 4.1. Karakteristik responden 

No Karakteristik Responden 
Jumlah 

Total % 

1. Jenis Kelamin   
 a. Laki-laki 4 27 
 b. Perempuan 11 73 
2. Jabatan   
 a. Supervisor - - 
 b. Marketing 1 7 
 c. Staff 9 60 
 d. Bendahara 1 7 
 e. Dan lain-lain 4 27 
3. Masa Kerja   
 a. 0-6 bulan 2 13 
 b. 7-12 bulan 5 33 
 c. 13-18 bulan 3 20 
 d. 19-24 bulan 2 13 
 e. 25-30 bulan 3 20 
4. Usia   
 a. 15-20 tahun 4 27 
 b. 21-25 tahun 7 46 
 c. 26-30 tahun  3 20 
 d. 31-35 tahun 1 7 
 e. >35 tahun - - 
5. Pendidikan Terakhir   
 a. SMA 14 93 
 b. S1 1 7 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 

 
4.3.2 Reliabilitas 

Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada Tabel 4.2. 
Tabel 4.2 Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbachs Alpha Keterangan 

Motivasi (X1) 0.875 Reliabel 

Budaya Organisasi (X2) 0.848 Reliabel 

Kepuasan Kerja (Y1) 0.831 Reliabel 

Kinerja Karyawan (Y2) 0.848 Reliabel 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2016) 
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 Berdasarkan  Tabel 4.2. diketahui bahwa nilai 
cronbach’s alpha pada semua variabel lebih besar dari 0.60, 
nilai tersebut menunjukkan bahwa kuesioner memiliki 
kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang 
konsisten. Menurut Indriyani (2013), bahwa uji reliabilitas 
digunakan untuk mengukur konsistensi variabel penelitian. 
Kuesioner dikatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha >0.60.  
 
4.4. Pemodelan Partial Least Square (PLS) 

4.4.1 Mengkonstruksi Diagram Jalur 

Berdasarkan diagram jalur, dapat diketahui bahwa nilai 
loading factor dari masing-masing indikator diatas 0.50. hal ini 
menunjukkan bahwa indikator telah memenuhi syarat 
convergent validity. Menurut Gozali (2011), bahwa suatu 
indikator lebih besar dari 0.70, sedangkan loading factor 0.50-
0.60 masih dapat diterima. Indikator yang memiliki nilai loading 
factor kurang dari 0.50 sebaiknya dikeluarkan sehingga dalam 
pemodelan dilakukan modifikasi model terhadap indikator 
tersebut dengan cara menghapus atau mengeliminasi dari 
variabelnya. Menurut Listyorini (2012), bahwa loading factor ini 
mengindikasikan korelasi antara variabel dengan faktor itu 
sendiri. Semakin tinggi nilai loading factor maka semakin erat 
hubungan variabel dengan faktor tersebut. Gambar diagram 
jalur hasil pemodelan PLS dapat dilihat pada Gambar 4.1. 
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Gambar 4.1. Konstruksi Diagram Jalur Hasil Pemodelan PLS 

Keterangan dari diagram jalur tersebut sebagai berikut: 
X11 : Pekerjaan itu sendiri      X26 : Budaya Normatif 
X12 : Kebutuhan dalam mencapai Kesuksesan Y11: Kepuasan pekerjaan merupakan respon emosional 

terhadap situasi kerja 
X13 : Supervise Y12: Kepuasaan pekerjaan seringkali ditentukan oleh 

seberapa baik hasil yang diperoleh atau yang diharapkan 
X14 : Rekan Kerja Y13: Kepuasan pekerjaan mempresentasikan beberapa 

sikap terkait sebagai sumber kepuasan pekerjaan 
X21 : Budaya Berorientasi Proses Bekerja     Y21: Kualitas 
X22 : Budaya Berorientasi Karyawan     Y22: Kuantitas 
X23 : Budaya Profesional      Y23: Ketepatan waktu 
X24 : Budaya Sistem Terbuka      Y24: Kemandirian 
X25 : Budaya Kontrol Ketat Y25: Komitmen Kerja 
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4.4.2 Konversi Diagram Jalur ke Persamaan 

1. Konversi Persamaan model struktural (inner model) 
Persamaan struktural untuk faktor motivasi dan budaya 
organisasi terhadap faktor kepuasan kerja dapat dilihat 
berikut ini : 
Y1 = 0.622 X1 + 0.218 X2 + ε .......................(6) 
Keterangan: 
Y1 : Kepuasan Kerja 
X1 : Motivasi 
X2 : Budaya Organisasi 
Persamaan  struktural untuk faktor motivasi, budaya 
organisasi, dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 
dapat dilihat berikut ini: 
Y2 = 0.374 X1 + 0.306 X2 + 0.257 Y1 + ε ..................(7) 
Keterangan  
Y2 : Kinerja Karyawan 
Y1 : Kepuasan Kerja 
X1 : Motivasi 
X2 : Budaya Organisasi 
Berdasarkan persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 
hubungan variabel eksogen (motivasi dan budaya 
organisasi) dengan variabel endogen (kepuasan kerja dan 
kinerja karyawan) bernilai positif yaitu 0.374 ; 0.306 ; 0.257, 
artinya bahwa faktor motivasi mampu mempengaruhi 
kinerja karyawan sebesar 37,4%, faktor budaya organisasi 
30,6%, dan faktor kepuasan kerja sebesar 25,7%. Menurut 
Armstrong (2009), hubungan antara motivasi dan kinerja 
adalah positif karena karyawan yang memiliki motivasi yang 
tinggi akan menghasilkan kinerja yang tinggi pula. Hal ini 
berarti bahwa semakin tinggi motivasi maka akan semakin 
tinggi pula kinerja karyawan.  

2. Konversi Persamaan Model Pengukuran (Outer Model) 
Persamaan model pengukuran merupakan persamaan 
yang menjelaskan hubungan antara variabel laten dengan 
indikatornya. Persamaan model pengukiran dapat dilihat 
dibawah ini: 
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a. Variabel Motivasi 
Setiap indikator dalam variabel motivasi memilki 

persamaan dengan spesifikasi sebagai berikut: 
X11 = 0.866 X1 + ε11 

X12 = 0.865 X1 + ε12 

X13 = 0.745 X1 + ε13 

X14 = 0.930 X1 + ε14 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel motivasi dibentuk 
oleh 4 indikator yang berasal dari dalam diri karyawan. Variabel 
motivasi dibentuk dari 86,6% pekerjaan itu sendiri, 86,5% 
kebutuhan dalam mencapai kesuksesan, 74,5% supervise, 93,0% 
rekan kerja.  

Masing-masing indikator dibentuk dari nilai koefisien regresi 
ditambah dengan galat (tingkat kesalahan). Melalui persamaan 
tersebut dapat diketahui bahwa indikator yang memiliki hubungan 
yang paling tinggi adalah rekan kerja (X14) dengan nilai loading 
factor sebesar 0.930. Menurut Muniroh (2013), aspek-aspek yang 
terdapat pada motivasi kerja terdiri dari dua aspek, yaitu aspek 
individual dan aspek organisasional yang termasuk didalamnya 
adalah rekan kerja yaitu adanya hubungan kerja dengan sesama 
rekan kerja yang baik akan semakin memotivasi karyawan dalam 
bekerja pada organisasi.  

b. Budaya Organisasi 
Setiap indikator dalam variabel budaya organisasi 

memiliki persamaan dengan spesifikasi sebagai berikut: 
X21 = 0.777 X2 + ε21 
X22 = 0.666 X2 + ε22 
X23 = 0.698 X2 + ε23 
X24 = 0.668 X2 + ε24 
X25 = 0.797 X2 + ε25 
X26 = 0.856 X2 + ε26 

Hal ini menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi 
dibentuk oleh 6 indikator yang berasal dari dalam diri karyawan. 
Variabel budaya organisasi dibentuk dari 77,7% berorientasi 
proses bekerja, budaya berorientasi karyawan 66,6%, budaya 
profesional 69,8%, budaya sistem terbuka 66,8%, budaya kontrol 
ketat 79,7%, budaya normatif 85,6%. Melalui variabel tersebut 
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dapat diketahui bahwa indikator yang memiliki hubungan paling 
tinggi adalah budaya normatif (X26) dengan nilai loading factor 
sebesar 0.856. 

c. Variabel Kepuasan Kerja 
Variabel kepuasan kerja dibentuk dari 85,6% kepuasan 

pekerjaan merupakan respon emosional terhadap situasi kerja, 
86,2% kepuasan pekerjaan  seringkali ditentukan oleh seberapa 
baik hasil yang diperoleh atau yang diharapkan, 86,9% kepuasan 
mempresentasika beberapa sikap terkait sebagi sumber 
kepuasan pekerjaan. Setiap indikator dalam variabel budaya 
organisasi memiliki persamaan dengan spesifikasi sebagai 
berikut: 

Y11 = 0.856 Y11 +  

Y12 = 0.862 Y12 +  

Y13 = 0.869 Y13 +  

Melalui persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 
indikator yang memiliki hubungan paling tinggi adalah kepuasan 
pekerjaan mempresentasikan bebrapa sikap terkait sebagai 
sumber kepuasan pekerjaan (Y13) dengan nilai loading factor 
sebesar 0.869. 

d. Variabel Kinerja Karyawan 
Variabel kinerja karyawan dibentuk dari  85,7% kualitas, 

89,0% kuantitas, 71,9% ketepatan waktu, 80,5% kemandirian, 
66,2% komitmen kerja. Setiap indikator dalam variabel budaya 
organisasi memiliki persamaan dengan spesifikasi sebagai 
berikut: 

Y21 = 0.857 Y21 +  

   Y22 = 0.890 Y22  +  

Y23 = 0.719 Y23  +  
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   Y24 = 0.805 Y24  +  

Y25 = 0.662 Y25  +  

Melalui persamaan tersebut dapat diketahui bahwa 
indikator yang memiliki hubungan paling tinggi adalah kuantitas 
(Y22) dengan nilai factor loading sebesar 0.890.  

 
4.4.3 Pendugaan Parameter  

Tabel 4.3 Pendugaan Parameter 
No. Variabel Indikator Outer 

Loading 
Rata-Rata 

1. Motivasi X11 0,866 3,60 
  X12 0,865 4,00 
  X13 0,745 4,13* 
  X14 0,930* 3,93 

Mean Variabel 3,92 

2. Budaya 
Organisasi 

X21 0,777 4,33* 

  X22 0,666 4,20 
  X23 0,698 4,20 
  X24 0,668 4,00 
  X25 0,797 4,07 
  X26 0,856* 4,07 

Mean Variabel 4,14 

3. Kepuasan Kerja Y11 0,856 4,13 
  Y12 0,862 4,13 
  Y13 0,869* 4,13 

Mean Variabel 4,13 

4. Kinerja Karyawan Y21 0,857 4,20 
  Y22 0,890* 4,33* 
  Y23 0,719 4,00 
  Y24 0,805 3,87 
  Y25 0,662 3,80 

Mean Variabel 4,04 

(*) Nilai Tertinggi 
Sumber: Data Diolah (2016) 
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Berdasarkan hasil pendugaan parameter pada penelitian ini 

pada Tabel 4.3 dapat diketahui pada variabel motivasi indikator 
terbesar adalah rekan kerja (X14) yang memiliki nilai outer loading 
0,930. Hal ini menunjukkan indikator rekan kerja adalah indikator 
yang paling dapat menjelaskan variabel motivasi. Pada 
kenyataan sesuai dengan kondisi riil bahwa nilai mean terbesar 
terdapat pada supervise (X13) dengan nilai sebesar 4,13 yang 
artinya rata-rata responden menganggap setuju. Perbedaan 
antara outer loading dan rata-rata (mean) – nya ini dikarenakan 
nilai rata-rata adalah nilai aktual jawaban menggunakan nilai rata-
rata (mean) dari jawaban responden. Menurut Fitriyani (2013), 
semakin tinggi nilai outer loading indikator, maka semakin kuat 
pengaruh indikator tersebut. Fungsi dari outer loading dan mean 
untuk melihat hubungan yang paling dominan berdasarkan nilai 
dari diagram jalur antara indikator dengan variabel latennya. 

Pada variabel budaya organisasi indikator terbesar adalah 
budaya normatif (X26) dengan niali outer loading 0.856. Hal ini 
menunjukkan indikator budaya normatif  adalah indikator yang 
paling dapat menjelaskan dan sangat mempengaruhi variabel 
budaya organisasi. Pada kenyataan sesuai dengan kondisi riil 
bahwa nilai mean terbesar terdapat pada  budaya berorientasi 
proses bekerja (X21) dengan nilai sebesar  4,33 yang artinya rata-
rata responden menganggap setuju. Bagi perusahaan, tanggapan 
responden yang paling tinggi merupakan suatu hal yang harus 
dipertahankan bagi pihak perusahaan, sedangkan untuk nilai 4,07 
maka bagi perusahaan harus diperbaiki dan ditingkatkan kembali 
yaitu budaya kontrol ketat dan budaya normatif. 

 Pada variabel kepuasan kerja  indikator terbesar adalah 
kepuasan pekerjaan mempresentasikan beberapa sikap terkait 
sebagai sumber kepuasan pekerjaan  (Y13) dengan niali outer 
loading 0.869. Hal ini menunjukkan indikator kepuasan pekerjaan 
mempresentasikan beberapa sikap terkait sebagai sumber 
kepuasan pekerjaan adalah indikator yang sangat mempengaruhi 
variabel kepuasan kerja . Pada kenyataan sesuai dengan kondisi 
riil bahwa nilai mean pada variabel kepuasan kerja adalah 4.13 
yang artinya rata-rata responden menganggap setuju untuk ketiga 
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indikator yang ada dengan nilai yang sama. Adanya perbedaan 
yang terjadi antara nilai outer loading dengan mean nya dapat 
dipengaruhi oleh kesalahan strategi yang dilakukan oleh 
perusahaan, dan nilai outer loading tinggi dikarenakan jawaban 
responden yang cukup bervariasi, sedangkan nilai outer loading 
rendah dikarenakan jawaban responden yang telatif homogen 
(Wiyono, 2011) 

 Pada variabel kinerja karyawan  indikator terbesar adalah 
kuantitas (Y22) dengan nilai outer loading 0.890. Hal ini 
menunjukkan indikator kuantitas adalah indikator yang paling 
dapat menjelaskan variabel knerja karyawan. Pada kenyataan 
sesuai dengan kondisi riil bahwa nilai mean terbesar terdapat 
pada  kuantitas juga (Y22) dengan nilai sebesar 4,33 yang artinya 
rata-rata responden menganggap setuju. Menurut Luthans 
(2005), hasil kerja secara kuantitas yang dicapai oleh seorang 
pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggung 
jawab yang diberikan kepadanya akan mempengaruhi kinerja 
pegawai tersebut. Deskripsi jawaban responden terhadap setiap 
item didapatkan dari pengolahan informasi pengumpulan data 
penelitian yang dapat dilihat pada Lampiran 4. 

 
4.4.4 Evaluasi Goodness of Fit 

4.4.4.1 Hasil Evaluasi Goodness of Fit Outer Model 

a. Convergent Validity 
Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini nilai loading 

factor pada indikator-indikator pada model pengukiran telah 
memenuhi convergent validity. Convergent validity didalam 
PLS dengan indikator reflektif dilihat berdasarkan nilai loading 
factor (korelasi antar skor item/skor komponen dengan skor 
konstruk) dengan nilai yang diharapkan 0.7 (Jogiyanto dan 
Willy, 2009). Hasil pengolahaan dengan Smart PLS dapat 
dilihat pada Lampiran 5. 

b. Discriminant Validity 
Validitas diskriminan diukur menggunakan cross 

loading dengan kriteria apabila nilai loading factor dalam suatu 



53 

 

variabel yang bersesuaian lebih besar dari nilai korelasi 
indikator pada variabel lainnya maka indikator tersebut 
dinyatakan valid dalam mengukur variabel yang bersesuaian. 
Discriminant validity dalam model pengukuran reflektif 
indikator dapat dinilai berdasarkan nilai dari loading factor 
dengan variabel laten harus lebih besar dibandingkan korelasi 
terhadap variabel laten yang lain (Wiyono, 2011). Hasil loading 
factor dapat dilihat pada Lampiran 6. 

c. Composite Reliability 
Hasil dari composite reliability dapat dilihat pada Tabel 4.4.  

Tabel 4.4 Uji Reliabilitas Konstruk 

Variabel Composite Reliability 

Motivasi 0.915 

Budaya Organisasi 0.883 

Kepuasan Kerja 0.897 

Kinerja Karyawan 0.892 

Sumber: Data Primer Diolah (2016) 
 
Hasil output composite reliability pada tabel diatas 

semuanya lebih dari 0.70. Jadi dapat disimpulkan bahwa 
konstruk memiliki reliabilitas yang baik. Seluruh variabel laten 
memiliki akurasi dan konsistensi yang baik. Composite 
reliability yang baik apabila memiliki nilai lebih dari 0,70 
(Wiyono, 2011). 

 
4.4.4.2 Hasil Evaluasi Goodness of Fit Inner Model 

Hasil dari evaluasi goodness of fit inner model atau nilai 
Rsquare dapat dilihat pada Tabel 4.5.  

Tabel 4.5 Uji Koefisien Determinasi 

Variabel R Square 

Kepuasan Kerja 0.639 

Kinerja Karyawan 0.732 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2016) 
 



54 

 

Kepuasan kerja dipengaruhi oleh motivasi, budaya 
organisasi dengan koefisien determinasi (R square) sebesar 
0.639. Hal ini menunjukkan 63.9% faktor kepuasan kerja 
dipengaruhi oleh motivasi, budaya organisasi, sedangkan faktor 
lain yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja sebesar 36.1% 
disebabkan oleh faktor lain, contohnya gaya kepemimpinan, 
lingkungan kerja, dan juga kompensasi. Kinerja karyawan 
dipengaruhi oleh motivasi, budaya organisasi, kepuasan kerja 
dengan koefisien determinasi (R square) sebesar 0.732. Hal ini 
menunjukkan 73.2% faktor kinerja karyawan dipengaruhi oleh 
motivasi, budaya organisasi, kepuasan kerja, sedangkan faktor 
lain yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 
26.8% disebabkan oleh faktor lain. Pemeriksaan goodness of fit 
inner model lainnya dapat menggunakan koefisien determinasi 
total (Q2) yang menunjukkan model struktural yang terbentuk 
mampu mewakili data yang ada. Hasil perhitungan koefisien 
determinasi total (Q2) adalah sebagai berikut: 

 Q2 = 1 – (1 – R1
2) x (1 – R2

2) 
 Q2 = 1 – (1 – 0.639) x (1 – 0.732) 
 Q2 = 1 – 0.097 
 Q2 = 0.903 

Berdasarkan perhitungan tersebut didapatkan nilai 
koefisien determinasi total sebesar 0.903 artinya bahwa model 
struktural yang terbentuk mampu menjelaskan sekitar 90.3% 
variansi data penelitian. Dapat dikatakan pula bahwa tingkat 
keakuratan model PLS adalah sebesar 90.3%. Menurut As’ad 
(2011), nilai relevansi prediksi antara 0.02 - 0.15 dikategorikan 
lemah, 0.15 - 0.35 dikategorikan cukup, dan 0.35 - 0.99 
dikategorikan kuat. Nilai Q2 dalam penelitian ini diperoleh 
sebesar 0.903 dapat diartikan bahwa model yang digunakan 
untuk memproduksi variabel endogen layak digunakan sebagai 
dasar pengujian hipotesis. Koefisien determinasi total sebesar 
90.3% merupakan nilai yang tinggi dan akurat untuk 
memprediksi nilai perusahaan sedangkan sisanya 9.7% tidak 
masuk dalam model penelitian ini. 
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4.4.5 Hasil Pengujian Penelitian 

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Penelitian 

 Hipotesis Pengaruh T Statistik 
T 

Tabel 
Keterangan 

1 X1 → Y1 11.476 1.960 Signifikan 

2 X1 → Y2 3.989 1.960 Signifikan 

3 X2 → Y1 3.389 1.960 Signifikan 

4 X2 → Y2 3.761 1.960 Signifikan 

5 Y1 → Y2 3.285 1.960 Signifikan 

6 X1 → Y1 → Y2 3.148 1.960 Signifikan 

7 X2 → Y1 → Y2 2.308 1.960 Signifikan 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2016) 
 
Variabel mediasi atau mediator  adalah tipe variabel-

variabel yang mempengaruhi hubungan aantara variabel-variabel 
independen dengan variabel-variabel dependen menjadi 
hubungan yang tidak langsung (Supomo,2001). Variabel mediasi  
merupakan variabel yang terletak diantara variabel-variabel 
independen dengan variabel-variabel dependen, sehingga 
variabel independen tidak langsung menjelaskan atau 
mempengaruhi variabel dependen. Ada dua model analisis yang 
melibatkan variabel mediator 

1. Full Mediation, artinya variabel independen tidak mampu 
mempengaruhi secara signifikan variabel variabel dependen 
tanpa melalui variabel mediator. 
2. Part Mediation, artinya variabel independen mampu 
mempengaruhi secara langsung variabel dependen tanpa 
melalui/melibatkan variabel mediator. 

Pada tabel diatas yang merupakan kategori   langsung yaitu 
hipotesis 1 sampai dengan hiptesis 5. Contoh pada hasil hipotesis 
diatas yang merupakan variabel tidak langsung adalah pada 
hipotesis 6 dan 7. Pada hipotesis 6 yaitu motvasi (X1) melewati 
kepuasan kerja (Y1) lalu menuju kinerja karyawan (Y2) dengan 
nilai 3.148, dimana pada tabel tersebut yang menjadi mediator 
adalah (Y2) kepuasan kerja. Kemudian pada hipotesis 7 
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didapatkan (X2) budaya organisasi melewati (Y1) kepuasan kerja 
menuju (Y2) kinerja karyawan dengan nilai 2.308, dimana pada 
tabel  tersebut yang menjadi mediator adalah kepuasan kerja 
(X2). 

 
Hipotesis 1.  Hipotesis Variabel Faktor Motivasi Berpengaruh 
Langsung terhadap Kepuasan Kerja 
 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai T Statistics 
11.476 lebih besar dari nilai T Tabel 1.960 dengan demikian H1 

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi 
berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Koefisien jalur 0.622 
bertanda positif menunjukkan pengaruh motivasi terhadap 
kepuasan kerja adalah berbanding lurus, yaitu semakin baik/tinggi 
motivasi akan semakin baik/tinggi pula kepuasan kerja. Menurut 
Brahmasari (2008), kepuasan kerja merupakan bagian dari 
proses motivasi. Kepuasan anggota organisasi dapat 
dihubungkan dengan kinerja dan hasil kerja mereka serta imbalan 
dan hukuman yang mereka terima. Oleh karena itu, tingkat 
kepuasan kerja dalam organisasi dapat ditunjukkan dengan hasil 
seperti sikap anggota organisasi, pergantian pekerjaan anggota 
organisasi, dan keluahan yang biasa terjadi dalam suatu 
organisasi. 
 
Hipotesis 2.  Hipotesis Variabel Faktor Motivasi Berpengaruh 
Langsung terhadap Kinerja Karyawan 
 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai T Statistics 
3.989 lebih besar dari nilai T Tabel 1.960 dengan demikian H1 

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi 
berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Koefisien jalur 0.374 
bertanda positif menunjukkan pengaruh motivasi terhadap kinerja 
karyawan adalah berbanding lurus, yaitu semakin baik/tinggi 
motivasi akan semakin baik/tinggi pula kinerja karyawan. Menurut 
Utomo (2010), faktor manusia (human) merupakan salah satu 
faktor yang harus mendapat perhatian, dan peranan manusia 
sangat penting artinya dalam upaya mencapai tujuan yang telah 
ditetapkan oleh suatu perusahaan. Di dalam pengelolaannya 
diperlukan manajemen yang baik dan tepat karena pada 
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dasarnya perusahaan bukan saja mengharapkan pegawai mau 
dan mampu bekerja secara giat, tetapi bagaimana memiliki 
motivasi yang tinggi untuk mencapai tujuan. Apabila pemberian 
motivasi berjalan dengan baik maka dapat mempengaruhi tingkat 
kinerja karyawan. Peranan motivasi dalam menunjang 
pemenuhan kebutuhan berprestasi sangat besar, dengan kata 
lain motivasi mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja 
karyawan. 
 
Hipotesis 3.  Hipotesis Variabel Faktor Budaya Organisasi 
Berpengaruh  Langsung terhadap Kepuasan kerja 
 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai T Statistics 
3.389 lebih besar dari nilai T Tabel 1.960 dengan demikian H1 

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya 
organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Koefisien jalur 
0.218 bertanda positif menunjukkan pengaruh budaya organisasi 
terhadap kepuasan kerja adalah berbanding lurus, yaitu semakin 
baik/tinggi budaya organisasi akan semakin baik/tinggi pula 
kepuasan kerja. Budaya organisasi berpengaruh terhadap 
kepuasan kerja Robbins (2006), yang menyatakan : “Culture can 
have a strong impact on both performance and member 
satisfaction”. Makin dalam nilai-nilai budaya tersebut yang 
diserap, dimengerti dan diterapkan dalam perilaku pada 
organisasi makin kuat budaya organisasi tersebut berpengaruh 
pada kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 
 
Hipotesis 4.  Hipotesis Variabel Faktor Budaya organisasi 
Berpengaruh  Langsung terhadap Kinerja karyawan 
 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai T Statistics 
3.761 lebih besar dari nilai T Tabel 1.960 dengan demikian H1 

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya 
organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Koefisien 
jalur 0.306 bertanda positif menunjukkan pengaruh budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan adalah berbanding lurus, 
yaitu semakin baik/tinggi budaya organisasi akan semakin 
baik/tinggi pula kinerja karyawan. Menurut Robbins (2006) 
mengungkapkan bahwa budaya yang kuat diperlukan untuk 
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meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan yang pada 
akhirnya akan berpengaruh pula pada kinerja organisasi secara 
keseluruhan. Oleh karena itu, setiap organisasi perlu membentuk 
budaya organisasi yang kuat. Organisasi perlu menyebarluaskan 
nilai-nilai utamanya kepada seluruh karyawan. Nilai-nilai itu akan 
melekat pada setiap anggota organisasi, sehingga budaya 
organisasi ini akan berdampak kepada perilaku dan sikap setiap 
anggota organisasi.  

 
Hipotesis 5. Hipotesis Variabel Faktor Kepuasan Kerja 
Berpengaruh Langsung terhadap Kinerja Karyawan 

  Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai T Statistics 
3.285 lebih besar dari nilai T Tabel 1.960 dengan demikian H1 

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa 
kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
Koefisien jalur 0.257 bertanda positif menunjukkan pengaruh 
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan adalah berbanding 
lurus, yaitu semakin baik/tinggi kepuasan kerja akan semakin 
baik/tinggi pula kinerja karyawan. Kepuasan kerja yang diterima 
dan dirasakan oleh seorang karyawan akan berpengaruh 
terhadap hasil yang diperoleh dari pekerjaanya. Dengan 
diperolehnya kepuasan kerja oleh karyawan baik itu dengan 
pemberian gaji yang sesuai, pekerjaan yang diberikan sesuai 
dengan keahliannya, dan hubungan dengan atasan terjalin 
dengan baik, hal ini akan meningkatkan kinerja para karyawanya 
(Luthans, 2006). 

 
Hipotesis 6.  Hipotesis Variabel Faktor Motivasi Berpengaruh 
Tidak Langsung terhadap Kinerja karyawan melalui 
Kepuasan Kerja 
 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai T Statistics 
3.148 lebih besar dari nilai T Tabel 1.960 dengan demikian H1 

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi 
berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui 
kepuasan kerja. Koefisien jalur 0.160 bertanda positif 
menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan melalui kepuasan kerja adalah berbanding lurus, yaitu 
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semakin baik/tinggi motivasi akan semakin baik/tinggi pula kinerja 
karyawan. Menurut Brahmasari (2008), motivasi adalah suatu 
dorongan yang menjadi pangkal seseorang melakukan sesuatu 
atau bekerja. Seseorang yang sangat termotivasi, yaitu orang 
yang melaksanakan upaya substansial, guna menunjang tujuan-
tujuan produksi unit kerjanya, dan organisasi dimana ia bekerja 
akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik sehingga orang 
tersebut akan merasa puas dengan apa yang telah dikerjakannya 
dan akan menghasilkan kinerja yang baik pula. 

 
Hipotesis 7. Hipotesis Variabel Faktor Budaya Organisasi 
Berpengaruh Tidak Langsung terhadap Kinerja karyawan 
melalui Kepuasan Kerja 
 Berdasarkan hasil pengujian didapatkan nilai T Statistics 
2.308 lebih besar dari nilai T Tabel 1.960 dengan demikian H1 

diterima dan H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa budaya 
organisasi berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan 
melalui kepuasan kerja. Koefisien jalur 0.056 bertanda positif 
menunjukkan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 
karyawan melalui kepuasan kerja adalah berbanding lurus, yaitu 
semakin baik/tinggi budaya organisasi akan semakin baik/tinggi 
pula kinerja karyawan. Menurut Makmuri (2005), budaya 
organisasi merupakan persepsi umum yang dipegang oleh para 
karyawan organisasi. Budaya organisasi dapat dikatakan baik 
apabila dapat memberikan nilai-nilai dari keterlibatan karyawan 
dalam proses pengampilan keputusan terutama berhubungan 
dengan kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Peningkatan 
kepuasan kerja dapat berhasil dengan stimulasi ide-ide dan 
dorongan usaha koperatif yang lebih besar. Karyawan yang 
terlibat secara psikologis akan sering merespon untuk saling tukar 
masalah-masalah dengan berbagai saran yang inovatif dan 
usaha produktif. 
 
4.4.6 Implikasi Manajerial 

Implikasi manajerial dari hasil penelitian yang dapat 
diterapkan untuk pengembangan perusahaan adalah perlunya 
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karyawan memahami pekerjaan itu sendiri. Berdasarkan nilai 
mean yang merupakan penilaian riil dari karyawan pada indikator 
(X24) budaya sistem terbuka yang memiliki nilai paling rendah 
diantara indikator lainnya dengan nilai 4.00. Dengan adanya 
sistem terbuka maka perusahaan atau organisasi dapat 
memonitor dan merespon perubahan dalam lingkungan eksternal 
Selain itu perlu peningkatan dari segi komitmen kerja (Y25) dari 
karyawan karena dengan adanya suatu komitmen, seorang 
karyawan dapat menjadi lebih bertanggung jawab terhadap 
pekerjaannya dibanding dengan karyawan yang tidak mempunyai 
komitmen. Biasanya karyawan yang memiliki suatu komitmen, 
akan bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan 
perhatian, pikiran, tenaga dan waktunya untuk pekerjaanya, 
sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai dengan yang 
diharapkan oleh perusahaan. 


