
115 
 

BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

Hotel Eastparc Yogyakarta memiliki 207 karyawan yang terbagi dari 43 karyawan tetap 

dan 164 karyawan kontrak, sisa dari jumlah karyawan tersebut adalah karyawan magang, dan 

outsourcing.  Karyawan kontrak dapat dipastikan menempati seluruh departemen hotel, sedangkan 

karyawan tetap adalah karyawan yang telah dievaluasi dari status karyawan kontrak  hingga 

ditetapkan menjadi karyawan tetap.  

4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

4.1.1 Hasil Uji Validitas 

Tabel 4.1 : Distribusi Pertanyaan Berdasarkan Variabel 

 

 

 

 

Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Data penelitian ini diperoleh dari 150 responden yang selanjutnya diolah dengan 

menggunakan program SPSS 16. Untuk perhitungan validitas instrumen didasarkan 

pada perbandingan antara r hitung dan r tabel dimana r tabel = 0,1603 (df = N-2, 150-2 

= 148 pada α = 0,05). Bila r hitung lebih besar dari r tabel (r hit > r tabel) maka 

pertanyaan dianggap valid. Sedangkan apabila r hitung lebih kecil dari r tabel maka 

pertanyaan dianggap gugur. 

No. Variabel  Jumlah 

1. Penilaian Kinerja (X1) 11 

2. Kompensasi (X2) 21 

3. Kepuasan Kerja (Z) 16 

4. Kinerja Karyawan (Y) 14 

Total Pertanyaan 62 
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Tabel 4.2 : Hasil Analisis Uji Validitas Penilaian Kinerja (X1) 

No. Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

Keandalan  

1. Hotel Eastparc melakukan penilaian 

kinerja saya dengan objektif. 

0,786 0,1603 Valid 

2. Hotel Eastparc melakukan penilaian 

kinerja saya dengan adil. 

0,894 0,1603 Valid 

3. Manajer sudah konsisten dalam melakukan 

penilaian. 

0,818 0,1603 Valid 

Relevansi 

4. Penilaian kinerja sudah sesuai dengan 

output karyawan. 

0,815 0,1603 Valid 

5. Manajer menilai kinerja saya sesuai 

dengan output saya. 

0,920 0,1603 Valid 

6. Penilaian kinerja sesuai dengan tujuan 

perusahaan. 

0,829 0,1603 Valid 

Sensitivitas  

7. Penilaian kinerja yang ada mampu 

membedakan antara karyawan yang 

berkinerja tinggi dan berkinerja rendah. 

0,760 0,1603 Valid 

8. Penilaian kinerja mampu membedakan 

antara karyawan yang produktif dengan 

karyawan yang tidak produktif. 

0,812 0,1603 Valid 

9. Saya merasa dan mengetahui penilaian 

kinerja memiliki hasil yang adil. 

0,805 0,1603 Valid 

Kepraktisan 

10. Penilaian kinerja dilakukan dengan ukuran 

/ alat ukur yang jelas 

0,894 0,1603 Valid 

11. Kinerja saya dinilai dengan cara yang 

mudah dipahami. 

1 0,1603 Valid 

  Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Dari data diatas, terdapat 1 sampai 6 pernyataan pada lembar kuesioner variabel 

penilaian kinerja (X1). Dari keseluruhan pertanyaan variabel penilaian kinerja (X1) 

semuanya valid terbukti dengan (r hit > r tabel). 
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Tabel 4.3 : Hasil Analisis Uji Validitas Kompensasi (X2) 

No. Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1.. Menurut saya, gaji yang diterima sesuai 

dengan kebutuhan ekonomi. 

0,561 0,1603 Valid 

2 Menurut saya, gaji yang diterima sudah 

layak. 

0,269 0,1603 Valid 

3. Menurut saya, bonus yang diterima sesuai 

dengan prestasi kerja. 

0,328 0,1603 Valid 

4. Menurut saya, insentif yang diberikan 

bermanfaat untuk kehidupan pribadi 

maupun keluarga. 

0,186 0,1603 Valid 

5. Menurut saya, sarana dan prasarana yang 

diberikan oleh perusahaan. 

0,302 0,1603 Valid 

6. Menurut saya, perusahaan telah 

memberikan biaya pengobatan melalui 

reimbursement atau asuransi kesehatan. 

0,171 0,1603 Valid 

7. Perusahaan telah mengikut sertakan saya 

dalam program Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial (BPJS). 

0,163 0,1603 Valid 

8. Program cuti yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan. 

0,283 0,1603 Valid 

9. Saya tetap menerima gaji ketika sedang 

tidak bekerja/cuti. 

0,233 0,1603 Valid 

10. Adanya pemberian pekerjaan yang 

menantang. 

0,201 0,1603 Valid 

11. Adanya kesempatan untuk pengembangan 

karier melalui kerja. 

0,307 0,1603 Valid 

12. Adanya pengakuan atas prestasi kerja. 0,332 0,1603 Valid 

13. Adanya pujian atas kinerja yang telah 

dilakukan. 

0,204 0,1603 Valid 

14. Saya turut diberikan wewenang dan 

tanggung jawab di dalam perusahaan. 

0,216 0,1603 Valid 

15. Adanya coaching atau arahan yang 

dilakukan atasan dalam memberikan 

semangat kerja kepada karyawan. 

0,328 0,1603 Valid 

16. Menurut saya, ruang kerja yang aman dan 

nyaman. 

0,333 0,1603 Valid 

17. Adanya keseimbangan antara waktu 

bekerja dan kehidupan pribadi. 

0,269 0,1603 Valid 

18. Menurut saya, ukuran kantor telah sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

0,234 0,1603 Valid 

19. Menurut saya, lokasi kantor yang strategis. 0,561 0,1603 Valid 

20. Menururt saya, ukuran serta kualitas 

peralatan untuk bekerja yang baik dan 

layak. 

0,558 0,1603 Valid 

21. Menurut saya, lokasi tempat parkir yang 

berdekatan dengan kantor. 

1 0,1603 Valid 

  Sumber : data primer yang diolah (2019) 
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Dari data diatas, terdapat 1 sampai 21 pernyataan pada lembar kuesioner 

variabel kompensasi (X2). Dari keseluruhan pertanyaan variabel kompensasi (X2) 

semuanya valid terbukti dengan (r hit > r tabel). 

 

Tabel 4.4 : Hasil Analisis Uji Validitas Kepuasan Kerja (Z) 

No. Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1. Karyawan memiliki kesempatan untuk 

menerima tanggung jawab yang lebih 

besar. 

0,494 0,1603 Valid 

2. Karyawan diberi kesempatan untuk 

belajar mengembangkan kemampuan. 

0,511 0,1603 Valid 

3. Organisasi memberikan pekerjaan yang 

dapat menambah keterampilan karyawan. 

0,379 0,1603 Valid 

4. Organisasi memberikan gaji kepada 

karyawan disesuaikan dengan latar 

belakang pendidikan karyawan. 

0,211 0,1603 Valid 

5. Organisasi memberikan gaji kepada 

karyawan disesuaikan dengan 

kemampuan karyawan. 

0,271 0,1603 Valid 

6. Karyawan mendapatkan gaji yang adil. 0,295 0,1603 Valid 
7. Gaji yang diberikan organisasi sesuai 

dengan Upah Minimum Regional 

(UMR). 

0,361 0,1603 Valid 

8. Keterbukaan untuk seluruh karyawan 

dalam memperoleh peluang untuk 

mengikuti program promosi jabatan. 

0,302 0,1603 Valid 

9. Adanya kesetaraan untuk mengikuti 

promosi jabatan. 

0,278 0,1603 Valid 

10. Promosi yang diberikan mengikuti 

aturan. 

0,309 0,1603 Valid 

11. Karyawan mendapat dukungan penuh 

dari atasan. 

0,394 0,1603 Valid 

12. Atasan membantu karyawan yang 

mengalami kesulitan dalam 

pekerjaannya. 

0,435 0,1603 Valid 

13. Ada pengawasan dari atasan terhadap 

kinerja karyawan. 

0,505 0,1603 Valid 

14. Karyawan mendapat dukungan dari 

sesama rekan kerja. 

0,545 0,1603 Valid 

15. Saling membantu ketika rekan kerja 

mengalami kesulitan dalam bekerja. 

0,619 0,1603 Valid 

16. Kekeluargaan terjalin di lingkungan 

tempat kerja. 

1 0,1603 Valid 

  Sumber : data primer yang diolah (2019) 
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Dari data diatas, terdapat 1 sampai 16 pernyataan pada lembar kuesioner 

variabel kepuasan kerja (Z). Dari keseluruhan pertanyaan variabel kepuasan kerja (Z) 

semuanya valid terbukti dengan (r hit > r tabel). 

 

Tabel 4.5 : Hasil Analisis Uji Validitas Kinerja Karyawan (Y) 

No. Pernyataan Rhitung Rtabel Keterangan 

1. Saya mampu bekerja mencapai/melebihi 

target. 

0,552 0,1603 Valid 

2. Saya mampu menyelesaikan pekerjaaan 

yang diberikan. 

0,483 0,1603 Valid 

3. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan ketelitian yang tinggi. 

0,609 0,1603 Valid 

4. Saya mempu menyelesaikan suatu 

pekerjaan dengan rapi. 

0,466 0,1603 Valid 

5. Saya mempu meminimalkan kesalahan 

dalam menyelesaikan pekerjaan. 

0,579 0,1603 Valid 

6. Saya mampu berinovasi dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

0,587 0,1603 Valid 

7. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan 

dengan tepat waktu. 

0,552 0,1603 Valid 

8. Saya cepat dalam bertindak/mengambil 

keputusan. 

0,495 0,1603 Valid 

9. Saya dapat menggunakan waktu dengan 

efektif & efisien. 

0,613 0,1603 Valid 

10 Saya datang ke kantor dengan tepat 

waktu. 

0,629 0,1603 Valid 

11. Saya pulang sesuai dengan jam kantor, 

kecuali karena lembur. 

0,426 0,1603 Valid 

12. Saya dapat bekerja dalam tim dengan 

baik. 

0,670 0,1603 Valid 

13. Saya mampu bekerja dengan baik tanpa 

pengawasan pimpinan. 

0,635 0,1603 Valid 

14. Saya tidak memaksakan pendapat dalam 

diskusi/rapat. 

1 0,1603 Valid 

  Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Dari data diatas, terdapat 1 sampai 14 pernyataan pada lembar kuesioner 

variabel kinerja karyawan (Y). Dari keseluruhan pertanyaan variabel kinerja karyawan 

(Y) semuanya valid terbukti dengan (r hit > r tabel). 
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4.1.2 Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel 4.6 : Hasil Pengujian Reliabilitas 

No. Variabel Nilai Crobanch’s 

Alpha 

Signifikan Keterangan 

1. Penilaian Kinerja (X1) 0,935 >0,6 Reliabel 

2. Kompensasi (X2) 0,932 >0,6 Reliabel 

3. Kepuasan Kerja (Z) 0,928 >0,6 Reliabel 

4. Kinerja Karyawan (Y) 0,959 >0,6 Reliabel 

        Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Dari tabel 4.15 diketahui bahwa semua variabel dinyatakan reliabel. Hal ini 

terbukti dengan nilai cronbach’s alpha > tingkat signifikansi (0,6). 

 

4.2  Analisis Deskriptif 

Pada penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada seluruh karyawan yang berjumlah 207 

orang dan jumlah kuesioner yang kembali adalah 150 atau dengan tingkat pengembalian 

sebesar 72,46 persen. Responden penelitian ini terbagi menjadi beberapa karakteristik, yaitu 

sebagai berikut : 

4.3.1 Karakteristik Responden Penelitian 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepegawaian 

Tabel 4.7: Karakteristik Responden Berdasarkan Status Kepegawaian 

No. Status Frekuensi % 

1. Karyawan Tetap 40 26,67 

2. Karyawan Kontrak 110 73,33 

 Total 150 100 

            Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui jika dari 150 responden penelitian 

ini terbagi dari 40 orang atau 26,67% berasal dari karyawan berstatus tetap, 

sedangkan sisanya yaitu 110 orang atau 73,33 % berasal dari karyawan berstatus 
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kontrak. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi antara responden karyawan 

kontrak lebih banyak atau dominan daripada responden karyawan tetap. 

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.8 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 150 responden 

penelitian ini berasal dari 103 orang atau 68,67% yaitu laki-laki, dan sisanya 47 

orang atau 31,33% yaitu perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi 

antara responden laki-laki lebih banyak atau dominan daripada responden 

perempuan. 

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.9 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

No. Usia Frekuensi % 

1. Dibawah 20 Tahun 12 8 

2. 20 – 25 Tahun 51 34 

3. 26 – 30 Tahun 29 19,33 

4. 31 – 35 Tahun 25 16,67 

5. 36 – 40 Tahun 16 10,66 

6. 41 – 45 Tahun 7 4,67 

7. 45 – 50 Tahun 10 6,67 

Total 150 100 

    Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 150 responden penelitian, 

terdapat beberapa kategori umur yang dibagi menjadi tujuh bagian. Responden 

terbanyak berasal dari kategori umur 20 – 25 tahun, lalu posisi nomor dua oleh 

kategori umur 26 – 30 tahun. Responden paling sedikit berasal dari kategori umur 

41 – 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan kategori umur 20 – 

25 tahun mendominasi daripada responden dari kategori umur lainnya.  

No. Jenis Kelamin Frekuensi % 

1. Laki-Laki 103 68,67 

2. Perempuan 47 31,33 

 Total 150 100 
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4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.10 : Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

No. Pendidikan Frekuensi % 

1. SD 0 0 

2. SMP 6 4 

3. SMA 83 55,33 

4. DIPLOMA (D1 / D2 / D3) 36 24 

5. SARJANA (S1 / S2 / S3) 25 16,67 

 Total 150 100 

   Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Dari tabel diatas dapat diketahui jika 150 responden penelitian ini terdiri 

dari karyawan yang berasal dari lima kategori pendidikan, yaitu tingkat Sekolah 

Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), 

Diploma (D1/D2/D3), dan Sarjana (S1/S2/S3). Tidak ada karyawan yang tingkat 

pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Dasar (SD), 6 karyawan dengan tingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), 83 karyawan dengan tingkat 

pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), 36 karyawan dengan tingkat 

pendidikan Diploma (D1/D2/D3), dan 25 karyawan dengan tingkat pendidikan 

Sarjana (S1/S2/S3). Hal ini menunjukkan jika responden terbanyak berasal dari 

karyawan dengan tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu 25 

orang atau 55,33 persen daripada kategori tingkat pendidikan lainnya. 
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5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

a. Karyawan Tetap 

Tabel 4.11 : 

    Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja Karyawan Tetap 

No. Masa Kerja Frekuensi % 

1. Kurang dari 1 Tahun 4 10 

2. 1,1 – 2 Tahun 2 5 

3. 2,1 – 3 Tahun 8 20 

4. 3,1 – 4 Tahun 26 65 

Total 40 100 

                                             Sumber : data primer yang diolah (2019) 

 

2) Karyawan Kontrak 

Tabel 4.12 :  

Karakteristik Karyawan Berdasarkan Masa Kerja Karyawan Kontrak 

No. Masa Kerja Frekuensi % 

1. Kurang dari 6 Bulan 33 30 

2. 6 – 8 Bulan 16 14,45 

3. 8,1 – 12 Bulan 21 19,1 

4. Lebih dari 1 Tahun 40 36,36 

Total 110 100 

           Sumber : data primer yang diolah (2019) 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui jika dari 150 responden penelitian ini 

terdiri dari karyawan tetap dan kontrak dengan masa kerja yang berbeda-beda. 

Untuk masa kerja karyawan tetap didominasi oleh kategori 3,1 – 4 tahun, yaitu 

sejumlah 26 karyawan. Sedangkan untuk masa kerja karyawan kontrak 

didominasi oleh kategori waktu lebih dari satu tahun, yaitu sebanyak 40 

karyawan. 
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7) Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan 

Tabel 4.13 : Karakteristik Karyawan Berdasarkan Penghasilan 

No. Penghasilan Frekuensi % 

1. Kurang dari Rp 1.600.000 21 14 

2. Rp 1.600.000 – Rp 3.000.000 78 52 

3. Rp 3.000.0001 – Rp 6.000.000 38 25,33 

4. Lebih dari Rp 6.000.000 13 8,67 

Total  150 100 

     Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Dari tabel diatas dapat diketahui jika 150 responden penelitian ini terdiri 

dari karyawan dengan penghasilan yang terbagi menjadi empat kategori. Hal ini 

menunjukkan jika responden penelitian terbanyak atau mendominasi berasal dari 

karyawan dengan penghasilan Rp 1.600.001 – Rp 3.000.000 daripada karyawan 

dengan kategori penghasilan lainnya. 

4.3.2 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian 

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai jawaban masing-

masing pertanyaan dari variabel-variabel yang ditelit, guna untuk  mendeskripsikan 

jawaban variabel-variabel data ditunjukan dengan nilai rata-rata variabel. Nilai rata-

rata yang diperoleh nantinya digunakan untuk melihat persepsi responden mengenai 

unsur-unsur penilaian kinerja, kompensasi, dan kepuasan kerja dalam memengaruhi 

kinerja karyawan. Berikut analisis deskriptif untuk variabel-variabel dalam penelitian 

ini : 

Analisis deskriptif variabrl ini berpedoman pada nilai minimum dan 

maksimum maka dapat ditentukan penilaian interval sebagai berikut : 

Skor minimum  : 1 

Skor maksimum  : 5 
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   Interval = 
Skor Maksimum−Skor Minimum

Jumlah Kelas
 

     = 
5−1

5
 

     = 0,8 

 

 

                      Tabel 4.14 : Interval Penilaian untuk Variabel Penelitian 

Interval Kategori 

1 – 1,80 Sangat Rendah / Sangat Tidak Setuju 

1,81 – 2,61 Rendah / Tidak Setuju 

2,62 – 3,42 Cukup / Netral 

3,43 – 4,23 Tinggi / Setuju 

4,24 – 5 Sangat Tinggi / Sangat Setuju 

 

                       Tabel 4.15 : Analisis Deskriptif Variabel Penilaian Kinerja (X1) 

No. Pernyataan Rata-Rata Kategori 

Keandalan  

1. Hotel Eastparc melakukan penilaian 

kinerja saya dengan objektif. 

4,13 Setuju 

2. Hotel Eastparc melakukan penilaian 

kinerja saya dengan adil. 

4,22 Setuju 

3. Manajer sudah konsisten dalam 

melakukan penilaian. 

4,17 Setuju 

Relevansi 

4. Penilaian kinerja sudah sesuai dengan 

output karyawan. 

4,17 Setuju 

5. Manajer menilai kinerja saya sesuai 

dengan output saya. 

4,23 Setuju 

6. Penilaian kinerja sesuai dengan tujuan 

perusahaan. 

4,16 Setuju 

Sensitivitas 

7. Penilaian kinerja yang ada mampu 

membedakan antara karyawan yang 

berkinerja tinggi dan berkinerja rendah. 

4,10 Setuju 

8. Penilaian kinerja mampu membedakan 

antara karyawan yang produktif dengan 

karyawan yang tidak produktif. 

4,16 Setuju 
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9. Saya merasa dan mengetahui penilaian 

kinerja memiliki hasil yang adil. 

4,14 Setuju 

Kepraktisan 

10. Penilaian kinerja dilakukan dengan 

ukuran / alat ukur yang jelas 

Setuju Setuju 

11. Kinerja saya dinilai dengan cara yang 

mudah dipahami. 

Setuju Sangat 

Setuju 
Rata-rata total 4,18 Setuju 

                                        Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas dapat diketahui bahwa dari 150 responden, 

mayoritas karyawan telah memberikan penilaian baik terhadap variabel penilaian 

kinerja dengan rata-rata skor sebesar 4,18 atau 83,61 persen. 

 

          Tabel 4.16 : Analisis Deskriptif Variabel Kompensasi (X2) 

No. Pernyataan Rata-Rata Kategori 

Kompensasi Finansial Langsung 

Gaji / Upah 

1. Menurut saya, gaji yang diterima sesuai dengan 

kebutuhan ekonomi. 

3,45 Setuju 

2. Menurut saya, gaji yang diterima sudah layak. 3,67 Setuju 
Insentif yang Diberikan Kepada Karyawan 

3. Menurut saya, bonus yang diterima sesuai dengan 

prestasi kerja. 

3,5 Setuju 

4. Menurut saya, insentif yang diberikan bermanfaat 

untuk kehidupan pribadi maupun keluarga. 

3,63 Setuju 

Kompensasi Finansial Tidak Langsung 

Tunjangan Kepada Karyawan 

5. Menurut saya, sarana dan prasarana yang 

diberikan oleh perusahaan. 

3,71 Setuju 

6. Menurut saya, perusahaan telah memberikan biaya 

pengobatan melalui reimbursement atau asuransi 

kesehatan. 

3,61 Setuju 

7. Perusahaan telah mengikut sertakan saya dalam 

program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 

(BPJS). 

3,76 Setuju 

8. Program cuti yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan. 

3,7 Setuju 

9. Saya tetap menerima gaji ketika sedang tidak 

bekerja/cuti. 

3,75 Setuju 

Kompensasi Non Finansial 

Kompensasi Berkaitan dengan Pekerjaan 

10. Adanya pemberian pekerjaan yang menantang. 3,69 Setuju 
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11. Adanya kesempatan untuk pengembangan karier 

melalui kerja. 

3,82 Setuju 

12. Adanya pengakuan atas prestasi kerja. 3,74 Setuju 
13. Adanya pujian atas kinerja yang telah dilakukan. 3,72 Setuju 
14. Saya turut diberikan wewenang dan tanggung 

jawab di dalam perusahaan. 

3,73 Setuju 

Kompensasi Berkaitan dengan Lingkungan Kerja 

Supervisi Kompetensi 

15. Adanya coaching atau arahan yang dilakukan 

atasan dalam memberikan semangat kerja kepada 

karyawan. 

3,94 Setuju 

Kondisi Kerja yang Mendukung 

16. Menurut saya, ruang kerja yang aman dan nyaman. 3,81 Setuju 
17. Adanya keseimbangan antara waktu bekerja dan 

kehidupan pribadi. 

3,60 Setuju 

Simbol Status yang Pantas 

18. Menurut saya, ukuran kantor telah sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. 

3,71 Setuju 

19. Menurut saya, lokasi kantor yang strategis. 3,87 Setuju 
20. Menururt saya, ukuran serta kualitas peralatan 

untuk bekerja yang baik dan layak. 

3,69 Setuju 

21. Menurut saya, lokasi tempat parkir yang 

berdekatan dengan kantor. 

3,85 Setuju 

Rata-Rata Total 3,71 Tinggi 

   Sumber : data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas dapat diketahui bahwa dari 150 responden, 

mayoritas karyawan telah memberikan penilaian baik terhadap variabel kompensasi 

dengan rata-rata skor sebesar 3,71 atau 74,24 persen. 

Tabel 4.17 : Analisis Deskriptif Variabel Kepuasan Kerja (Z) 

No. Pernyataan Rata-Rata Kategori 

Work Itself / Pekerjaan Itu Sendiri 

1. Karyawan memiliki kesempatan untuk menerima 

tanggung jawab yang lebih besar. 

3,89 Setuju 

2. Karyawan diberi kesempatan untuk belajar 

mengembangkan kemampuan. 

3,99 Setuju 

3. Organisasi memberikan pekerjaan yang dapat 

menambah keterampilan karyawan. 

3,84 Setuju 

Pay / Gaji 

4. Organisasi memberikan gaji kepada karyawan 

disesuaikan dengan latar belakang pendidikan 

karyawan. 

3,37 Netral 

5. Organisasi memberikan gaji kepada karyawan 

disesuaikan dengan kemampuan karyawan. 

3,82 Setuju 

6. Karyawan mendapatkan gaji yang adil. 3,68 Setuju 
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7. Gaji yang diberikan organisasi sesuai dengan 

Upah Minimum Regional (UMR). 

3,71 Setuju 

Promotion / Peluang Promosi 

8. Keterbukaan untuk seluruh karyawan dalam 

memperoleh peluang untuk mengikuti program 

promosi jabatan. 

3,65 Setuju 

9. Adanya kesetaraan untuk mengikuti promosi 

jabatan. 

3,55 Setuju 

10. Promosi yang diberikan mengikuti aturan. 3,68 Setuju 

Supervision / Pengawasan 

11. Karyawan mendapat dukungan penuh dari atasan. 3,97 Setuju 

12. Atasan membantu karyawan yang mengalami 

kesulitan dalam pekerjaannya. 

4 Setuju 

13. Ada pengawasan dari atasan terhadap kinerja 

karyawan. 

4,01 Setuju 

Co-worker / Rekan Kerja 

14. Karyawan mendapat dukungan dari sesama rekan 

kerja. 

4,07 Setuju 

15. Saling membantu ketika rekan kerja mengalami 

kesulitan dalam bekerja. 

4,11 Setuju 

16. Kekeluargaan terjalin di lingkungan tempat kerja. 4,03 Setuju 

Rata-Rata Total 3,83 Tinggi 

   Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa dari 150 responden, 

mayoritas karyawan telah memberikan penilaian baik terhadap variabel penilaian 

kinerja dengan rata-rata skor sebesar 3,83 atau 76,6 persen. 

 

Tabel 4.18 : Analisis Deskriptif Variabel Kinerja Karyawan (Y) 

No. Pernyataan Rata-Rata Kategori 

1. Saya mampu bekerja mencapai/melebihi target. 4.01 Setuju 
2. Saya mampu menyelesaikan pekerjaaan yang 

diberikan. 

3,96 Setuju 

3. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 

ketelitian yang tinggi. 

3,87 Setuju 

4. Saya mempu menyelesaikan suatu pekerjaan 

dengan rapi. 

3,93 Setuju 

5. Saya mempu meminimalkan kesalahan dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

3,95 Setuju 
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6. Saya mampu berinovasi dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

3,93 Setuju 

7. Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan 

tepat waktu. 

3,9 Setuju 

8. Saya cepat dalam bertindak/mengambil 

keputusan. 

3,82 Setuju 

9. Saya dapat menggunakan waktu dengan efektif & 

efisien. 

3,91 Setuju 

10 Saya datang ke kantor dengan tepat waktu. 3,99 Setuju 
11. Saya pulang sesuai dengan jam kantor, kecuali 

karena lembur. 

3,77 Setuju 

12. Saya dapat bekerja dalam tim dengan baik. 4 Setuju 
13. Saya mampu bekerja dengan baik tanpa 

pengawasan pimpinan. 

3,93 Setuju 

14. Saya tidak memaksakan pendapat dalam 

diskusi/rapat. 

3,89 Setuju 

Rata-Rata Total 3,92 Tinggi 

   Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas dapat diketahui bahwa dari 150 responden, 

mayoritas karyawan telah memberikan penilaian baik terhadap variabel kinerja 

karyawan dengan rata-rata skor sebesar 3,92 atau 78,38 persen. 

 

Tabel 4.19 Rekapitulasi Penilaian Variabel Penelitian 

No. Variabel Penelitian Rata-Rata Keterangan 

1. Penilaian Kinerja (X1) 4,18 Tinggi 

2. Kompensasi (X2) 3,71 Tinggi 

3. Kepuasan Kerja (Z) 3,83 Tinggi 

4. Kinerja Karyawan (Y) 3.92 Tinggi 

      Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Tabel 4.13 di atas menunjukkan rangkuman penilaian karyawan terhadap 

masing-masing variabel penelitian. Berdasarkan tabel rangkuman diatas maka 

variabel penilaian kinerja, kompensasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan 

dapat dikategorikan baik. 
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4.3 Analisis Kuantitatif 

4.3.1 Uji Asumsi Klasik 

 Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan pengujian analisis regresi 

berganda. Uji asumsi klasik terhadap data yang akan diolah bertujuan untuk 

memberikan kepastian jika hasil persamaan regresi tidak bias dan konsisten. Uji asumsi 

klasik terdiri dari : 

1. Hasil Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas berfungsi untuk melakukan pengujian apakah terdapat 

korelasi antar variabel bebas (variabel independen) di dalam model regresi. Dalam 

menguji multikolinieritas dengan mengetahui nilai koefisien variance inflation 

factor (VIF). Kriteria uji multikolonieritas adalah apabila nilai VIF kurang dari 10 

(Ghozali, 2013). Nilai cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya 

multikolinearitas adalah nilai tolerance ≤ 0,10 atau sama dengan nilai VIF ≥ 10.  

 

 Tabel 4.20 : Data Hasil Uji Multikolinearitas 

Sumber : data primer yang diolah (2019) 

 Dari tabel diatas dapat diketahui jika tidak terdapat variabel dependen yang 

memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan jika tidak ada 

korelasi antar variabel yang nilainya lebih dari 95%. Sedangkan untuk nilai VIF pada 
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variabel X1, X2, dan Z menunjukkan nilai VIF kurang dari 10. Maka dapat 

disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas dalam penelitian ini sehingga 

uji multikolinieritas terpenuhi. 

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 

Uji ini dilakukan untuk mengetahui terjadi ketidaksamaan variance dari residual. 

Jika variance berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). Gejala 

heteroskedastisitas terjadi sebagai akibat ketidaksamaan data, terlalu bervariasinya 

data yang diteliti.  Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi 

heterokedastisitas. Homokedastisitas terjadi ketika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain tetap. Sebaliknya, jika variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan lain berbeda, maka dapat dikatakan terjadi 

heterokedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu 

dengan melihat grafik scatterplots di bawah ini. 

Gambar 4.1 : Hasil Uji Heterokedastisitas  

        

Sumber : data primer yang diolah (2019) 
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Berdasarkan gambar 4.3 dapat diketahui jika terlihat titik-titik didalam hasil 

Scatterplot diatas tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat ditunjukkan dengan 

titik-titik yang menyebar baik diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. 

Dengan demikian dapat disimpulkan jika tidak terjadi masalah heterokedastisitas. 

3. Hasil Uji Autokorelasi 

Untuk melakukan uji autokorelasi ini, peneliti perlu membandingkan nilai  

Durbin Watson, baik nilai DU (Durbin Upper) maupun nilai DL (Durbin Lower). 

Nilai Durbin Watson untuk penelitian ini adalah dU=1,7062 dan dL=1,7602 dengan 

sampel sebanyak N=150 karyawan dan α= 0,05 dengan variabel independen yang 

berjumlah dua. 

 

  Tabel 4.21 : Data Hasil Uji Autokorelasi 

 

          Sumber : data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan hasil uji autokorelasi di atas, dapat diketahui jika nilai Durbin 

Watson adalah sebesar 1,845. Maka dari itu, nilai DW lebih besar dari batas atas 

dU=1,7062 dan kurang dari (4-dU) = 2,2803. Sehingga dapat disimpulkan tidak 

terjadi autokorelasi didalam penelitian ini. 
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4.3.2 Analisis Regresi Linier Berganda Model 1 

Tujuan dari analisis regresi linier berganda adalah menggunakan variabel 

independen yang nilainya diketahui untuk memprediksi nilai dependen tunggal yang 

dipilih oleh peneliti (Wang et al. 2014). Hasil perhitungan untuk analisis regresi linier 

berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.19 

 

 

 

    Tabel 4.22 

            Hasil Regresi Linier Berganda Penilaian Kinerja 

                dan Kompensasi terhadap Kepuasan Kerja 

 

 

    Sumber : data primer yang diolah (2019) 

1. Persamaan Regresi 

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, maka dapat dibuat persamaan regresi 

sebagai berikut : 

Z = a + b1.X1 + b2.X2 + € 

Z = 2,410 + 0,352X1 + 0,564X2 + € 

Keterangan :  

   Z  = Kepuasan Kerja 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien 

X1  = Penilaian Kinerja 

X2  = Kompensasi 

€  = error 
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Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut, maka dapat diinterprestasikan 

sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta sebesar 2,410 menunjuukan bahwa jika tidak ada kenaikan 

pada variabel penilaian kinerja dan kompensasi maka kepuasan kerja adalah 

sebesar 2,410. 

b. Penilaian kinerja (X1) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dengan 

koefisien regresi sebesar 0,352. Adanya hubungan positif ini berarti penilaian 

kinerja dan kepuasan kerja memiliki hubungan yang searah. Nilai koefisien 

0,352 dapat diartikan bahwa apabila variabel penilaian kinerja meningkat satu 

satuan maka besarnya kepuasan kerja akan meningkat sebesar 0,352 dengan 

asumsi semua variabel bebas lainnya dalam keadaan konstan/tetap. 

c. Kompensasi (X2) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dengan 

koefisien regresi sebesar 0,564. Adanya hubungan positif ini berarti 

kompensasi dan kepuasan kerja memiliki hubungan yang searah. Nilai 

koefisien 0,564 dapat diartikan bahwa apabila variabel kompensasi 

meningkat satu satuan maka besarnya kepuasan kerja akan meningkat sebesar 

0,564 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya dalam keadaan 

konstan/tetap. 

2. Uji Hipotesis 

Pengambilan keputusan atau pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan). Hasil dari uji t (parsial) dan uji 

F (simultan) pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut ini: 

1) Hipotesis 1 : Penilaian Kinerja memiliki pengaruh terhadap Kepuasan Kerja 
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a) Hipotesis 1 

 Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penilaian kinerja terhadap     

                kepuasan kerja 

 Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari penilaian kinerja terhadap  

               kepuasan kerja 

b) Kriteria 

 Jika sig. penelitian < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

 Jika sig. penelitian > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c) Hasil 

  Pengujian hipotesis menunjukkan besarnya signifikansi sebesar 

0,006 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

d) Kesimpulan 

  Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 1 yang berbunyi “Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja” terbukti. 

2) Hipotesis 2 : Kompensasi memiliki pengaruh terhadap Kepuasan Kerja 

a) Hipotesis 2 

 Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kompensasi terhadap  

               kepuasan kerja 

 Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari kompensasi terhadap  

    kepuasan  kerja 
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b) Kriteria 

 Jika sig. penelitian < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

 Jika sig. penelitian > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c) Hasil 

 Pengujian hipotesis menunjukkan besarnya signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

d) Kesimpulan 

 Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 2 yang berbunyi “Kompensasi memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja”  terbukti. 

3. Hasil Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.23 : 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Penilaian Kinerja dan Kompensasi 

Terhadap Kepuasan Kerja 

 
  Sumber : data primer yang diolah (2019) 

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas, hasil koefisien determinasi pada model 

regresi dengan nilai Adjusted R2 sebesar 0,527 , maka dapat diartikan bahwa 52,7 

persen kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variabel penilaian kinerja (X1) dan 

kompensasi (X2). Sedangkan sisanya sebesar 47,3 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda Model II 

Tabel 4.24 : 

Hasil Regresi Linier Berganda Penilaian Kinerja dan Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan 

 
              Sumber : data primer yang diolah (2019) 

    

 

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh, maka dapat dibuat 

persamaan regresi sebagai berikut : 

Y = a + b1.X1 + b2.X2 + € 

Y = 29,047 + 0,420X1 + 0,177X2 + € 

    Keterangan :  

Y = Kinerja Karyawan 

a  = Konstanta 

b  = Koefisien 

X1  = Penilaian Kinerja 

X2  = Kompensasi 

€  = error 

 

 

1) Persamaan Regresi 

Berdasarkan hasil persamaan regresi tersebut, maka dapat 

diinterprestasikan sebagai berikut : 

a. Nilai konstanta sebesar 29,047 menunjuukan bahwa jika tidak ada kenaikan 

pada variabel penilaian kinerja dan kompensasi maka kinerja karyawan 

adalah sebesar 29,047. 
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d. Penilaian kinerja (X1) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

dengan koefisien regresi sebesar 0,420. Adanya hubungan positif ini berarti 

penilaian kinerja dan kinerja karyawan memiliki hubungan yang searah. 

Nilai koefisien 0,420 dapat diartikan bahwa apabila variabel penilaian 

kinerja meningkat satu satuan maka besarnya kinerja karyawan akan 

meningkat sebesar 0,420 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya 

dalam keadaan konstan/tetap. 

e. Kompensasi (X2) berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja dengan 

koefisien regresi sebesar 0,177. Adanya hubungan positif ini berarti 

kompensasi dan kinerja karyawan memiliki hubungan yang searah. Nilai 

koefisien 0,177 dapat diartikan bahwa apabila variabel kompensasi 

meningkat satu satuan maka besarnya kinerja karyawan akan meningkat 

sebesar 0,177 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya dalam keadaan 

konstan/tetap. 

2) Uji Hipotesis 

Pengambilan keputusan atau pengujian hipotesis dalam penelitian ini 

menggunakan uji t (parsial) dan uji F (simultan). Hasil dari uji t (parsial) dan uji 

F (simultan) pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut ini: 

1) Hipotesis 3 : Penilaian Kinerja memiliki pengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan. 
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a) Hipotesis 3 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari penilaian kinerja  

    terhadap kinerja karyawan 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari penilaian kinerja terhadap 

   kinerja karyawan 

b) Kriteria 

Jika sig. penelitian < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Jika sig. penelitian > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c) Hasil 

 Pengujian hipotesis menunjukkan besarnya signifikansi sebesar 

0,046 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

d) Kesimpulan 

 Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 3 yang berbunyi “Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan” terbukti. 

2) Hipotesis 4 : Kompensasi memiliki pengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

a) Hipotesis 4 

 Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kompensasi terhadap  

    kinerja karyawan 

 Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari kompensasi terhadap  

    kinerja karyawan 
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b) Kriteria 

Jika sig. penelitian < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

Jika sig. penelitian > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c) Hasil 

 Pengujian hipotesis menunjukkan besarnya signifikansi sebesar 

0,015 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

d) Kesimpulan 

 Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 4 yang berbunyi “Kompensasi memiliki pengaruh terhadap 

kinerja”  terbukti. 

3) Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.25: 

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Penilaian Kinerja dan 

Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

 
           Sumber : data primer yang diolah (2019) 

 

Berdasarkan Tabel 4.22 di atas, hasil koefisien determinasi pada model 

regresi dengan nilai Adjusted R2 sebesar 0,111, maka dapat diartikan bahwa 11,1 

persen kinerja karyawan dapat dijelaskan oleh variabel penilaian kinerja (X1) 

dan kompensasi (X2). Sedangkan sisanya sebesar 88,9 persen dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. 
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4.3.4 Analisis Regresi Sederhana 

       Tabel 4.26 : 

        Hasil Regresi Sederhana Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 
   Sumber : data primer yang diolah (2019) 

1) Persamaan Regresi 

Berdasarkan Tabel 4.34 di atas, diperoleh bentuk model persamaan regresi 

sebagi berikut:  

Y = a + b1Z + €  

Y = 18,638 + 0,590 Z + €  

Keterangan :  

Y: Kinerja Karyawan  

a : Konstanta  

Z : Kepuasan Kerja  

€ : Error 

Berdasarkan hasil persamaan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut:  

a. Nilai konstanta sebesar 18,638 menunjukkan bahwa jika tidak ada kenaikan 

pada variabel kepuasan kerja maka kinerja karyawan Hotel Eastparc adalah 

sebesar 1,659. 

b. Kepuasan Kerja (Z) berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Y) 

dengan koefisien regresi sebesar 0,590. Adanya hubungan positif ini berarti 



142 
 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan memiliki hubungan yang searah. Nilai 

koefisien 0,590 dapat diartikan bahwa apabila variabel kepuasan kerja 

meningkat satu satuan maka besarnya kinerja karyawan akan meningkat 

sebesar 0,590 dengan asumsi semua variabel bebas lainnya keadaan 

konstan/tetap. 

2) Uji Hipotesis 

1) Hipotesis 5 : Kepuasan Kerja memiliki pengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

a) Hipotesis 5 

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap  

        kinerja karyawan 

Ha : Ada pengaruh yang signifikan dari kepuasan kerja terhadap kinerja 

   karyawan 

b) Kriteria 

 Jika sig. penelitian < 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

 Jika sig. penelitian > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak. 

c) Hasil 

   Pengujian hipotesis menunjukkan besarnya signifikansi sebesar 

0,000 < 0,05 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. 

d) Kesimpulan 

  Berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

hipotesis 7 yang berbunyi “Kepuasan kerja memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan”  terbukti. 
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4.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R2) 

Tabel 4.27 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan 

 
 Sumber : data primer yang diolah (2019) 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.23 di atas, hasil koefisien determinasi pada model regresi 

dengan nilai Adjusted R2 sebesar 0,476, maka dapat diartikan bahwa 47,6 persen kinerja 

karyawan dapat dijelaskan oleh variabel kepuasan kerja (Z). Sedangkan sisanya sebesar 

52,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 

penelitian ini. 
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4.3.2 Analisis Path 

Pada penelitian ini analisis jalur digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel 

penilaian kinerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 

 

Gambar 4.2 : Hasil Uji Analisis Path 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan Gambar 4.2 di atas, maka besarnya pengaruh langsung dan tidak 

langsung variabel independen terhadap variabel dependen dijelaskan pada Tabel 4.25. 

1) Pengaruh Langsung 

a) Pengaruh penilaian kinerja terhadap kepuasan kerja  

X1 → Z = 0,166 

b) Pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja 

X2 → Z = 0,657 

 

c) Pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan 

Penilaian Kinerja 

(X1) 

Kompensasi 

(X2) 

Kepuasan Kerja 

(Z) 
Kinerja Karyawan 

(Y) 

0,181 

0,166 

0,657 

0,221 

0,692 
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X1 → Y = 0,181 

d) Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

X2 → Y = 0,221 

e) Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

Z → Y = 0,692 

2) Pengaruh Tidak Langsung 

a) Pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja 

X1 → Z → Y = (0,166 x 0,692) = 0,115 

b) Pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja 

X2 → Z → Y =  (0,657 x 0,692) = 0,455  

 

Dalam menguji pengaruh tidak langsung, peneliti juga menggunakan uji sobel. 

Pengaruh tidak langsung dapat dikatakan lebih baik daripada pengaruh langsung 

apabila nilai Z yang dihasilkan > 1,96 atau < -1,96. Berikut ini adalah hasil uji 

sobel, yaitu :  

Tabel 4.28 Rangkuman Uji Sobel 

Pengaruh 

Variabel 

Beta 

X – Z 

Beta 

Z – Y 

Std. Error 

X - Z 

Std. Error 

Z – Y 
Z 

X1 – Z – Y 
0,358 0,590 0,127 0,051 2,738 

X2 – Z – Y 
0,564 0,590 0,051 0,051 7,993 
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a) X1 

Ɀ  =
𝑎𝑏

√(𝑏2 𝑆𝐸𝑎
2)+(𝑎2 𝑆𝐸𝑏 

2 )

 

   = 
0,358 𝑥 0,590

√(0,5902 0,1272)+(0,3582 0,0512)
 

   = 
0,21122

√(0,3481 𝑥 0,016129)+(0,128164 𝑥 0,002601)
 

   = 
0,21122

√0,0056 + 0,000333355
 

   = 
0,21122

0,771223671
 

   = 2,738 

b) X2 

Ɀ     =
𝑎𝑏

√(𝑏2 𝑆𝐸𝑎
2)+(𝑎2 𝑆𝐸𝑏 

2 )

 

   = 
0,564 𝑥 0,590

√(0,5902 0,0512)+(0,5642 0,0512)
 

   = 
0,33276

√(0,3481 𝑥 0,002601)+(0,318096,𝑥 0,002601)
 

   = 
0,33276

√0,0009054081 + 0,0008273677
 

   = 
0,33276

0,0416266237
 

   = 7,99 
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  Kesimpulan : 

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui jika nilai Z dari pengaruh 

penilaian kinerja terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja adalah 

sebesar 2,738. Hasil tersebut lebih besar daripada indikator yang telah ditetapkan 

yaitu 2,738 > 1,96. Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa “Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja”, terbukti. 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dikerahui jika nilai Z dari pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja adalah sebesar 

7,293. Maka, dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketujuh yang menyatakan 

bahwa “Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

kepuasan kerja”, terbukti. 

4.3.1 Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

         Tabel 4.29 : Rekapitulasi Hasil Uji Hipotesis 

Hipotesis Hipotesis Keterangan 

H1 Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 

Terbukti 

H2 Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan 

kerja. 

Terbukti 

H3 Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Terbukti 

H4 Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Terbukti 

H5 Kepuasan Kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. 

Terbukti 

H6 Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja. 

Terbukti 

H7 Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja. 

Terbukti 

  Sumber : data primer yang diolah (2019) 
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4.4 Pembahasan 

Penelitian ini melibatkan responden dari karyawan Hotel Eastparc Yogyakarta 

sebanyak 150 orang. Demografi responden yang mendominasi penelitian ini adalah 

karyawan kontrak sebanyak 110 orang, berjenis kelamin laki-laki sebanyak 103 orang, 

dengan usia 26 – 30 tahun sebanyak 29 orang, dengan pendidikan terakhir SMA sebanyak 

83 orang, dengan gaji sekitar Rp 3.000.001 – Rp 6.000.000 sebanyak 38 orang, dan dengan 

masa kerja 3,1 tahun – 4 tahun untuk karyawan tetap serta lebih dari satu tahun untuk 

karyawan kontrak. 

Karyawan Hotel Eastparc Yogyakarta tentang penilaian kinerja dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening terbilang 

bervariatif. Hal ini dapat dibuktikan dengan bervariasinya persepsi karyawan terhadap 

masing-masing variabel. Persepsi karyawan terhadap penilaian kinerja (X1) dengan nilai 

mean sebesar 3,72 memperlihatkan hasil yang tinggi. Persepsi karyawan terhadap 

kompensasi (X2) dengan nilai mean sebesar 3,71 memperlihatkan hasil yang tinggi. 

Kemudian persepsi karyawan terhadap kepuasan kerja (Z) dengan nilai mean sebesar 3,83 

memperlihatkan nilai yang tinggi, serta persepsi karyawan terhadap kinerja karyawan (Y) 

dengan nilai mean sebesar 3,92 memperlihatkan hasil yang tinggi. 

4.4.1 Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, variabel penilaian kinerja memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan kerja. Hal ini diperoleh dari hasil angka t sebesar 2,779 

dan nilai signifikansinya sebesar 0,006. Maka hasil hipotesis yaitu Ho ditolak dan 

Ha diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. 
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Penelitian ini sepadan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deepa et al. 

(2004), dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa sistem penilaian kinerja 

juga memotivasi karyawan untuk melibatkan diri terhadap pekerjaan dan membuat 

mereka memiliki kepuasan kerja yang sangat baik. Penelitian lain dari Abdelhadi 

et al. (2015),  juga mengatakan jika penilaian kinerja berpengaruh kepuasan kerja, 

serta adanya hubungan yang positif dan signifikan antara kepercayaan terhadap 

supervisor dan kepuasan kerja. Dari uraian diatas, berdasarkan penelitian yang 

dilakukan dapat disimpulkan jika penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Penilaian kinerja bekerja dengan baik guna untuk menilai kinerja 

karyawan dan mengkomunikasikan kinerja itu kepada karyawan. Maka hipotesis 

pertama yang menyatakan “Penilaian Kinerja memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja” terbukti. 

4.4.2 Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja 

Berdasarkan hasil penelitian diatas, variabel kompensasi memiliki pengaruh 

terhadap kepuasan kerja. Hal ini diperoleh dari hasil angka t sebesar 10,974 dan 

nilai signifikansinya sebesar 0,000. Maka hasil hipotesis yaitu Ho ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. 

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, diantaranya penelitian yang terlah dilakukan oleh Wang et al. (2015). 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi ditemukan signifikan dan 

berkorelasi positif dengan kepuasan kerja. Temuan penelitian ini juga 

mengingatkan para pembuat kebijakan untuk mengakui fakta bahwa kompensasi 
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adalah komponen utama pembuatan kebijakan yang efektif. Penelitian selanjutnya 

dilakukan oleh Saha (2015), dengan hasil penelitian yang menyatakan jika 

manajemen kompensasi mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor lain yang 

dapat mempengaruhi kepuasan kerja didalam penelitian ini adalah lingkungan 

kerja, kondisi kerja, kesempatan promosi, keamanan kerja, hubungan dengan 

manajer, hubungan dengan rekan kerja dan hubungan manajemen-karyawan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Motlou (2016), menyatakan bahwa cara organisasi 

memberi upah kepada karyawannya adalah salah satu faktor penting yang dapat 

mempengaruhi tingkat kepuasan kerja karyawan. Kompensasi juga memainkan 

peran penting dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang baik, terutama 

mereka yang memberikan kinerja luar biasa atau memiliki keterampilan unik yang 

diminati. Penelitian yang dilakukan oleh Sudhiardita et al. (2018), menyatakan 

bahwa kompensasi juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasa kerja 

karyawan. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Salisu et al. (2015),  juga 

menyatakan bahwa kompensasi berdampak positif terhadap kepuasan kerja.  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi memiliki 

pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. Kompensasi baik berupa kompensasi 

langsung maupun tidak langsung serta kompensasi non finansial menjadi variabel 

yang penting bagi karyawan dalam bekerja. Salah satu cara manajemen untuk 

meningkatkan kinerja pekerjaan, memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan 

adalah melalui kompensasi. Maka hipotesis kedua yang menyatakan “Kompensasi 

memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja.” terbukti. 
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4.4.3 Pengaruh Penilaian Kinerja Terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan penelitian diatas, variabel penilaian kinerja memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini diperoleh dari hasil angka t sebesar 2,071 dan 

nilai signifikansinya sebesar 0,046. Maka hasil hipotesis yaitu Ho ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa penilaian kinerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Whema dan Gachunga 

(2014), dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem penilaian kinerja 

memengaruhi kinerja karyawan dan bahwa sistem penilaian kinerja bertindak 

sebagai alat motivasi yang meningkatkan kinerja karyawan dan pada akhirnya 

kinerja organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Sharma dan Sharma (2017), 

menyatakan bahwa bias subjektivitas dalam sistem penilaian kinerja secara positif 

mempengaruhi ketepatan dan keadilan yang dirasakan karyawan. Hal ini semakin 

berdampak positif terhadap kepuasan karyawan dengan sistem penilaian kinerja, 

yang kemudian meningkatkan keinginan karyawan untuk meningkatkan 

kinerjanya. Selanjutnya penelitian oleh Khan et al. (2017), dengan hasil penelitian 

yang menyatakan bahwa penilaian kinerja berpengaruh terhadap penilaian kinerja.  

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Penilaian kinerja sangat penting untuk 

memahami kinerja karyawan melalui HRD. Penting untuk melakukan penilaian 

kinerja, karena hal ini dapat membantu perusahaan dalam memastikan bahwa 

sistem organisasi  mudah dipahami oleh karyawan dan secara efektif dilaksanakan 
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oleh manajer. Penilaian kinerja juga banyak digunakan untuk mengatur upah dan 

gaji, memberikan umpan balik kinerja, dan mengidentifikasi kekuatan dan 

kelemahan karyawan. Maka hipotesis ketiga yang menyatakan “Penilaian kinerja 

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan.” terbukti. 

4.4.4 Pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan penelitian diatas, variabel kompensasi memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini diperoleh dari hasil angka t sebesar 2.459 dan 

nilai signifikansinya sebesar 0,015. Maka hasil hipotesis yaitu Ho ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan 

sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Do (2016), yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kompensasi dan 

kinerja pekerjaan yang dirasakan. Penelitian yang dilakukan oleh Otoo dan Mishra 

(2017), dengan hasil penelitian yang menyatakan kompensasi memiliki dampak 

yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh 

Sudiardhita et al. (2018), yang menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian penelitian yang dilakukan 

oleh Syahreza et al. (2017) juga menyatakan bahwa kompensasi memiliki efek 

positif yang signifikan terhadap kinerja, kompensasi memiliki efek positif yang 

signifikan terhadap retensi, retensi memiliki efek positif yang signifikan terhadap 

kinerja, dan retensi memediasi pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Dan 
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penelitian yang dilakukan oleh Pangarso et al. (2018), menyatakan bahwa 

kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Salah satu cara manajemen untuk 

meningkatkan kinerja pekerjaan, memotivasi dan meningkatkan kinerja karyawan 

adalah melalui kompensasi. Baik kompensasi langsung dan tidak langsung, serta 

kompensasi non finansial adalah variabel yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Maka hipotesis keempat yang menyatakan “Kompensasi memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan.” terbukti. 

4.4.5 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Berdasarkan penelitian diatas, variabel kepuasan kerja memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hal ini diperoleh dari hasil angka t sebesar 11,676 dan 

nilai signifikansinya sebesar 0,000. Maka hasil hipotesis yaitu Ho ditolak dan Ha 

diterima. Sehingga dapat dikatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan.  

Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu, seperti 

penelitian yang dilakukan oleh Bitmis (2013), yang hasil penelitiannya menyatakan 

bahwa kinerja individu secara positif mempengaruhi kepuasan kerja. Hasil juga 

menunjukkan bahwa modal psikologis dan kepercayaan adalah mediator untuk 

hubungan antara kinerja individu dan kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan 

oleh Yang (2014), menyatakan bahwa adalah kinerja pekerjaan dan kepuasan kerja 

secara signifikan, positif dan saling berpengaruh. Selanjutnya penelitian yang 

dilakukan oleh Barasa (2018), menyatakan bahwa Variabel kepuasan kerja adalah 
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variabel yang berfungsi sebagai mediasi penuh untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Siengthai (2015), juga menyatakan jika 

kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Terakhir, penelitian yang 

dilakukan oleh Sudiardhita et al. (2018) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan..  

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Kepuasan kerja dapat ditimbulkan oleh 

beberapa hal, yaitu pekerjaan itu sendiri, kompensasi, promosi, supervision, work 

group, dan kondisi kerja. Sikap positif dan menguntungkan terhadap pekerjaan 

menunjukkan kepuasan kerja. Sikap negatif dan tidak baik terhadap pekerjaan 

menunjukkan ketidakpuasan kerja. Sehingga, jika timbul sikap positif dan baik 

terhadap pekerjaan, maka hal ini akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Maka hipotesis kelima yang menyatakan “Kepuasan kerja memiliki pengaruh 

terhadap kinerja karyawan.” terbukti. 

4.4.6 Pengaruh Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan 

Kerja 

Berdasarkan analisis path dengan didukung oleh uji sobel, dapat diketahui 

bahwa nilai Z dari pengaruh penilaian kinerja terhadap kinerja melalui kepuasan 

kerja adalah sebesar 2,738. Hasil tersebut lebih besar daripada indikator yang telah 

ditetapkan yaitu 2,738 > 1,96. Dengan demikian, hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa “Penilaian kinerja memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja”, terbukti. 
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Penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian yang telah dilakukan, 

seperti penelitian yang dilakukan oleh  Abdelhadi et al. (2015), yang menyatakan 

bahwa penilaian kinerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang 

dilakukan oleh Barasa et al. (2018), yang menyatakan bahwa faktor kepuasan kerja 

merupakan faktor dominan yang mempengaruhi kinerja karyawan. Serta penelitian 

yang Khan et al. (2017), menunjukkan hasil berupa penilaian kinerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penilaian kinerja memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Eastparc Yogyakarta melalui kepuasan 

kerja.  

4.4.7 Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan  

Kerja 

Berdasarkan analisis path dengan didukung oleh uji sobel, dapat diketahui 

bahwa nilai Z dari pengaruh kompensasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja 

adalah sebesar 7,993. Hasil tersebut lebih kecil daripada indikator yang telah 

ditetapkan yaitu 7,993 > 1,96. Dengan demikian, hipotesis keenam yang 

menyatakan bahwa “Kompensasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja”, terbukti. 

Berdasarkan hipotesis awal, kompensasi memiliki pengaruh terhadap 

kepuasan kerja didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Salisu et al. (2015), yang menyatakan bahwa adanya 

pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan Seingthai et al. (2015), menyatakan jika kepuasan kerja ditemukan 



156 
 

secara positif dan signifikan terkait dengan kinerja karyawan. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Otoo et al. (2017), memiliki hasil yang menyatakan 

bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sudiardhita et al. (2018), yang 

menyatakan jika kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan 

kerja, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 

dan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan hipotesis, penelitian ini membuktikan kompensasi memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Oleh karena itu 

diperlukannya penelitian terdahulu yang dapat membuktikan bahwa kompensasi  

memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. Penelitian 

yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Sudiardhita et al. (2018), 

yang menyatakan jika kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja, kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, dan kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa kompensasi tidak memiliki 

pengaruh terhadap kinerja karyawan Hotel Eastparc Yogyakarta melalui kepuasan 

kerja. 

 

 

 


