
126 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini, kuesioner disebarkan kepada 70 (tujuh puluh) 

karyawan tetap pada Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta dan tingkat 

pengembalian 100%. Sehingga total kuesioner yang digunakan sumber data dan 

dapat diolah pada penelitian ini dengan menggunakan software PLS 3.0 

4.1. Analisis Deskriptif 

4.1.1. Karakteristik Deskriptif Respoden Penelitian 

1. Jenis Kelamin Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden sebagai berikut: 

 

 

Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki-Laki 38 54,3 

Perempuan 32 45,7 

Jumlah 70 100 

 

  

 Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar adalah laki-

laki, yaitu sebanyak 38 responden (54,3%). 

 Kategori responden berdasarkan jenis kelamin terdiri dari dua 

kategori sebagai berikut: 

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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2. Usia Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden sebagai berikut: 

 

 

Usia Frekuensi Presentase (%) 

≤ 25 tahun 15 21,4 

26-35 tahun 8 11,4 

36-45 tahun 3 4,2 

46-55 tahun 43 61,4 

≥ 56 tahun 1 0,014 

Jumlah 70 100 

 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan usia, sebagian besar responden adalah 

Laki-laki
54%

Perempuan
46%

JENIS KELAMIN

Gambar 4.1. Jenis Kelamin Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Tabel 4.2. Usia Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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termasuk kategori 46-55 tahun, yaitu sebanyak 43 responden 

(61,4%). 

 Kategori responden berdasarkan usia terdiri dari lima kategori 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

3. Pendidikan Terakhir Responden 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden sebagai berikut: 

 

 

Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase (%) 

SMA/ SMK 48 68,6% 

D3 9 12,9% 

S1 10 14,3% 

S2 1 1,4% 

Jumlah 70 100 

 

≤ 25
21%

26-35
12%

36-45
4%

46-55
62%

≥56
1%

USIA

Gambar 4.2. Usia Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Tabel 4.3. Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan terakhir, sebagian besar 

responden adalah termasuk kategori SMA/SMK, yaitu sebanyak 48 

responden (68,6%). 

Kategori responden berdasarkan usia terdiri dari lima kategori 

sebagai berikut: 

 

 

 

  

4. Masa Kerja Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden sebagai berikut: 

 

 

Masa Kerja Frekuensi Presentase (%) 

≤ 3 tahun 13 18,6 

4-6 tahun 7 10 

7-9 tahun 7 10 

SMA/ SMK
71%

D3
13%

S1
15%

S2
1%

PENDIDIKAN TERAKHIR

Gambar 4.3. Pendidikan Terakhir Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Tabel 4.4. Masa Kerja Responden 
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≥ 10 tahun 43 61,4 

Jumlah 70 100 

 

  

 Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan masa kerja, sebagian besar responden 

adalah termasuk kategori ≥ 10 tahun, yaitu sebanyak 43 responden 

(61,4%). 

 Kategori responden berdasarkan usia terdiri dari lima 

kategori sebagai berikut: 

 

 

 

 

5. Penghasilan Perbulan Responden 

 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden sebagai berikut: 

 

Penghasilan Frekuensi Presentase (%) 

≤ 3 tahun
19%

4-6 tahun
10%

7-9 tahun
10%

≥ 10 tahun
61%

MASA KERJA

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Gambar 4.4. Masa Kerja Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Tabel 4.5. Penghasilan Perbulan Responden 
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≤ Rp 2.500.000 21 30 

Rp 2.600.000 - Rp 3.000.000 12 17,1 

Rp 3.100.000 - Rp 4.500.000 20 28,6 

≥ Rp 4.600.000 17 24,2 

Jumlah 70 100 

 

 

 Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan pendapat perbulan, sebagian besar 

responden adalah termasuk kategori ≤ Rp 2.500.000, yaitu 

sebanyak 21 responden (30%). 

 Kategori responden berdasarkan usia terdiri dari lima kategori 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

6. Status Perkawinan Responden 

≤ Rp 
2.500.000, 

30%

Rp 
2.600.000 

- Rp 
3.000.000, 

17%

Rp 
3.100.000 

- Rp 
4.500.000, 

29%

≥ Rp 
4.600.000, 

24%

PENGHASILAN PERBULAN

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Gambar 4.5. Masa Kerja Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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 Berdasarkan hasil penelitian, dapat dideskripsikan karakteristik 

responden sebagai berikut: 

 

 

StatusPerkawinan Frekuensi Presentase (%) 

Sudah Menikah 52 74,2 

Belum Menikah 18 25,8 

Jumlah 70 100 

 

 

 Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan status perkawinan, sebagian besar 

responden adalah termasuk kategori sudah menikah, yaitu 

sebanyak 52 responden (74,2%). 

 Kategori responden berdasarkan usia terdiri dari lima kategori 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

Sudah 
menikah

74%

Belum 
menikah

26%

STATUS PERKAWINAN

Tabel 4.6. Status Perkawinan Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Gambar 4.6. Status Perkawinan Responden 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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4.1.2. Karakteristik Deskriptif Variabel Penelitian 

 Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui skor jawaban 

masing-masing pernyataan setiap variabel yang sedang diteliti seperti 

pelatihan, Keterikatan Karyawan, lingkungan kerja, kepuasan kerja 

dan kinerja karyawan. Untuk mengetahui gambaran dari hasil 

penelitian variabel-variabel yang sedang diteliti dengan menggunakan 

interval perhitungan sebagai berikut: 

Skor minimum = 1 

Skor maksimum = 5 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 − 𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑀𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑎𝑠
=

5 − 1

5
= 0,8 

 Penyataan diketahui melalui analisis indeks yang menggunakan 

nilai interval sebagai berikut: 

 

No Keterangan Bobot Skor 

1 Sangat Rendah 1,00 - 1,80 

2 Rendah 1,81 – 2,61 

3 Sedang 2,62 – 3,42 

4 Tinggi 3,43 – 4,23 

5 Sangat Tinggi 4,24 – 5,00 

 

 

Tabel 4.7. Interval Skala 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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 Berikut ini disajikan hasil analisis yang diperoleh berdasarakan 

jawaban yang diberikan olhe responden berdasarkan pernyataan 

dalam kuesioner yang telah disebarkan: 

1. Hasil Analisis Variabel Independen 

1) Pelatihan 

 Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah 

Pelatihan (X1), Keterikatan Karyawan (X2) dan Lingkungan 

Kerja (X3). Pada variabel pelatihan diukur dengan 5 indikator 

dan terdiri dari 15 (lima belas) pernyataan. Setelah ke-15 item 

pernyataan ini dirata-rata dan diklasifikasi maka deskripsi 

variabel pelatihan disajikan sebagai berikut: 

 

No Variabel Pelatihan Rata-Rata Kriteria 

Tujuan dan sasaran pelatihan  

1 Tujuan pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan karyawan dalam bekerja 

dan memiliki sasaran yang jelas. 

4,14 Tinggi 

2 Karyawan memahami maksud dari 

tujuan pelatihan yang diberikan. 

4,12 Tinggi  

3 Pelatihan yang saya ikuti dapat 

menambah pengetahuan dan 

keahlian untuk mencapai tujuan 

dengan sasaran yang jelas. 

4,12 Tinggi  

Pelatih atau instruktur  

1 Pelatih mampu berkomunikasi baik 

dengan peserta sehingga peserta 

aktif dalam membahas materi. 

3,97 Tinggi  

2 Pelatih dapat menyampaikan materi 

yang mudah dimengerti. 

4,01 Tinggi  

Tabel 4.8. Deskriptif Variabel Pelatihan 
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3 Pelatih memiliki kualifikasi yang 

memadai sesuai dengan bidang, 

personal dan kompetensinya. 

4,11 Tinggi  

Materi Pelatihan  

1 Pelatihan yang saya ikuti dapat 

memberikan pengetahuan dan 

keterampilan yang berhubungan 

dengan pekerjaan. 

4,11 Tinggi  

2 Materi pelatihan yang diberikan 

dapat meningkatkan pengetahuan 

saya sesuai dengan kebutuhan. 

4,14 Tinggi  

3 Materi pelatihan yang diberikan 

dapat saya terapkan dalam 

pekerjaan. 

4,08 Tinggi  

Metode Pelatihan  

1 Menggunakan media dan peralatan 

sebagai alat peraga yang 

memudahkan saya dalam 

menguasai materi. 

3,95 Tinggi  

2 Adanya proses tanya jawab dalam 

sesi pelatihan. 

4,1 Tinggi  

3 Terdapat simulasi atau studi kasus 

yang memudahkan saya dalam 

menguasai materi. 

3,91 Tinggi  

Peserta Pelatihan  

1 Saya memiliki minat dalam 

mengikuti program pelatihan dan 

kemauan untuk belajar. 

4,05 Tinggi  

2 Saya memiliki semangat untuk 

mengikuti pelatihan. 

4,14 Tinggi  

3 Saya berpartisipasi secara aktif 

dalam mengikuti program 

pelatihan. 

4,07 Tinggi  

Rata-Rata 4,07 Tinggi  

 

  

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa respon 

penelitian pada variabel pelatihan nilai rata-rata tertinggi yaitu 

4,14 sementara nilai rata-rata terendah sebesar 3,91. 

Selanjutnya, nilai rata-rata keseluruhan dari variabel pelatihan 

sebesar 4,07 yang berada pada interval 3,43 – 4,23 atau 

termasuk dalam kategori tinggi. Dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa pelatihan mampu memberikan pengaruh 

yang tinggi kepada karyawan sehingga karyawan mampu 

mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari pelatihan. 

2) Keterikatan Karyawan 

 Pada variabel Keterikatan Karyawan dengan 3 indikator 

dan terdiri dari 14 (empat belas) pernyataan. Setelah ke-14 

item pernyataan ini dirata-rata dan diklasifikasi maka deskripsi 

variabel Keterikatan Karyawan disajikan sebagai berikut: 

 

 

No Variabel Keterikatan Karyawan Rata-Rata Kriteria  

Vigor/Semangat  

1 Saya memiliki energi yang tinggi 

saat bekerja. 

4.1 Tinggi  

2 Saya bersedia mengerahkan semua 

energi untuk menyelesaikan 

pekerjaannya. 

4 Tinggi  

3 Saya merasa bersemangat dalam 

bekerja. 

4.18 Tinggi  

4 Saya tidak mudah menyerah dalam 

bekerja. 

4.2 Tinggi  

Dedication/ Dedikasi  

Tabel 4.9. Deskriptif Variabel Keterikatan Karyawan 
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1 Saya merasa antusias dengan 

pekerjaan saya. 

4.05 Tinggi  

2 Saya merasa pekerjaan yang saya 

lakukan menantang. 

3.81 Tinggi  

3 Saya merasa bangga dengan 

pekerjaan yang saya lakukan. 

4.07 Tinggi  

4 Saya merasa pekerjaan yang saya 

lakukan menginspirasi. 

3.95 Tinggi 

5 Saya merasa pekerjaan yang saya 

lakukan bermakna. 

4.11 Tinggi 

Absorption/ Perhatian penuh  

1  Saya serius dalam mengerjakan 

setiap pekerjaan. 

4.24 Sangat 

Tinggi 

2 Saya menikmati pekerjaan sehingga 

membuat lupa waktu. 

3.78 Tinggi 

3 Saya merasa ada yang kurang ketika 

tidak masuk kerja. 

3.8 Tinggi 

4 Saya merasa bahagia ketika bekerja 

secara intens. 

3.98 Tinggi  

5 Saya merasa sulit untuk melepaskan 

diri dari pekerjaan. 

3.58 Tinggi 

Rata-Rata 3.99 Tinggi 

  

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa respon 

penelitian pada variabel Keterikatan Karyawan nilai rata-rata 

tertinggi yaitu 4,24 sementara nilai rata-rata terendah sebesar 

3,58. Selanjutnya, nilai rata-rata keseluruhan dari variabel 

Keterikatan Karyawan sebesar 3,99 yang berada pada interval 

3,43 – 4,23 atau termasuk dalam kategori tinggi. Dalam 

penelitian ini menyatakan bahwa karyawan pada Grand Inna 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Malioboro Yogyakarta memiliki tingkat Keterikatan 

Karyawan yang tinggi. 

3) Lingkungan Kerja 

 Pada variabel lingkungan kerja dengan 2 indikator dan 

terdiri dari 9 (sembilan) pernyataan. Setelah ke-9 item 

pernyataan ini dirata-rata dan klasifikasi maka deskripsi 

variabel lingkungan kerja disajikan sebagai berikut: 

 

 

No Variabel Lingkungan Kerja Rata-Rata Kriteria  

Lingkungan Kerja Fisik  

1 Ruang kerja dilengkapi dengan 

penerangan yang cukup dan tidak 

mengganggu aktifitas pekerjaan. 

3.92 Tinggi 

2 Ruang kerja di lengkapi dengan 

sirkulasi udara yang baik, seperti 

jendela dan ventilasi. 

3.91 Tinggi 

3 Peralatan yang digunakan cukup 

lengkap dan memadai untuk 

memudahkan pekerjaan karyawan 

dalam bekerja seperti lemari, meja, 

kursi, printer, komputer, dll. 

3.84 Tinggi 

Lingkungan Kerja Non-Fisik  

1 Adanya petugas keamanan dan 

sarana di kantor membuat saya 

tenang dan aman dalam bekerja. 

4.08 Tinggi 

2 Lingkungan yang bersih membuat 

saya nyaman berada di dalam kantor. 

4.15 Tinggi 

3 Hubungan antar karyawan terjalin 

dengan baik. 

4.17 Tinggi 

4 Saya berusaha untuk menghargai dan 

menghormati antar karyawan. 

4.25 Sangat 

Tinggi 

5 Para karyawan selalu berkomunikasi 4.11 Tinggi 

Tabel 4.10. Deskriptif Variabel Lingkungan Kerja 
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baik dengan atasan. 

6 Atasan saya sangat baik terhadap 

semua karyawan. 

4.1 Tinggi 

Rata-Rata 4.06 Tinggi 

 

  

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa respon 

penelitian pada variabel lingkunagn kerja nilai rata-rata 

tertinggi yaitu 4,25 sementara nilai rata-rata terendah sebesar 

3,84. Selanjutnya, nilai rata-rata keseluruhan dari variabel 

pelatihan sebesar 4,06 yang berada pada interval 3,43 – 4,23 

atau termasuk dalam kategori tinggi. Dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa lingkungan kerja mampu memberikan 

pengaruh yang tinggi kepada karyawan sehingga karyawan 

nyaman dengan lingkungan kerjanya maupun hubungan antar 

karyawan dengan karyawan ataupun karyawan dengan atasan. 

2. Hasil Analisis Variabel Intervening 

1) Kepuasan Kerja 

 Pada variabel kepuasan kerja dengan 5 (lima) indikator dan 

16 (enam belas) pernyataan. Setelah ke-16 item pernyataan ini 

dirata-rata dan klasifikasi maka deskripsi variabel kepuasan 

kerja disajikan sebagai berikut: 

 

 

No Variabel Kepuasan Kerja Rata-Rata Kriteria  

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Tabel 4.11. Deskriptif Variabel Kepuasan Kerja 
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Pekerjaan itu Sendiri   

1 Saya memiliki kesempatan untuk 

menerima tanggung jawab yang 

lebih besar. 

4.04 Tinggi 

2 Saya diberi kesempatan untuk belajar 

mengembangkan kemampuan saya. 

4.1 Tinggi 

3 Organisasi memberikan kesempatan 

kepada anggota organisasi untuk 

mendapatkan keterampilan baru 

3.97 Tinggi 

4 Organisasi memberikan pekerjaan 

yang dapat menambah keterampilan 

karyawan. 

3.97 Tinggi 

Gaji atau Upah   

1 Organisasi memberikan gaji kepada 

karyawan disesuaikan dengan latar 

belakang pendidikan karyawan. 

3.64 Tinggi 

2 Organisasi memberikan gaji kepada 

karyawan disesuaikan dengan 

kemampuan karyawan. 

3.72 Tinggi  

3 Saya mendapatkan gaji yang adil. 3.67 Tinggi 

Peluang Promosi   

1 Keterbukaan untuk seluruh karyawan 

dalam memperoleh peluang untuk 

mengikuti program promosi jabatan. 

3.78 Tinggi  

2 Organisasi memberikan kesetaraan 

karyawan untuk mengikuti promosi 

jabatan 

3.71 Tinggi  

3 Organisasi memberikan tingkat 

kesesuaian yang sama kepada 

karyawan untuk promosi jabatan 

dengan standar yang ditetapkan. 

3.77 Tinggi 

Pengawasan  

1 Karyawan mendapat dukungan 

penuh dari atasan. 

3.94 Tinggi 

2 Atasan memberikan dukungan 

kepada karyawan dalam melakukan 

pekerjaan. 

4.05 Tinggi 
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3 Atasan memberikan bantuan kepada 

karyawan yang sedang mengalami 

kesulitan kerja. 

3.98 Tinggi 

Rekan Kerja  

1 Saya mendapat dukungan dari 

sesama rekan kerja. 

4.05 Tinggi 

2 Saling membantu ketika rekan kerja 

mengalami kesulitan dalam bekerja 

4.07 tinggi 

3 Kekeluargaan terjalin di lingkungan 

tempat kerja 

4.05 Tinggi 

Rata-Rata 3.91 Tinggi 

 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa respon 

penelitian pada variabel kepuasan kerja nilai rata-rata tertinggi 

yaitu 4,1 sementara nilai rata-rata terendah sebesar 3,64. 

Selanjutnya, nilai rata-rata keseluruhan dari variabel kepuasan 

kerja sebesar 3,91 yang berada pada interval 3,43 – 4,23 atau 

termasuk dalam kategori tinggi. Dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa kepuasan kerja mampu memberikan 

pengaruh yang tinggi kepada karyawan. 

3. Hasil Analisis Variabel Dependen 

1) Kinerja Karyawan 

 Pada variabel kinerja karyawan dengan 5 (lima) indikator 

dan 15 (lima belas) pernyataan. Setelah ke-15 item pernyataan 

ini dirata-rata dan klasifikasi maka deskripsi variabel kinerja 

karyawan disajikan sebagai berikut: 

 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Tabel 4.12. Deskriptif Variabel Kinerja Karyawan 
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No Pernyataan Rata-Rata Kriteria  

Kuantitas 

1 Pekerjaan yang saya selesaikan telah 

sesuai dengan standar yang 

ditetapkan. 

4.1 Tinggi 

2 Saya mampu untuk menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan target yang 

ditentukan. 

4.07 Tinggi 

3 Saya telah bekerja sesuai dengan 

prosedur yang ada. 

4.2 Tinggi  

Kualitas  

1 Saya disiplin dalam bekerja. 4.31 Sangat 

Tinggi 

2 Saya mampu untuk mengerjakan 

pekerjaan dengan teliti. 

4.12 Tinggi 

3 Saya mampu mengikuti aturan-

aturan di dalam hotel. 

4.18 Tinggi 

Ketepatan Waktu  

1 Saya mampu bekerja secara 

konsisten. 

4.11 Tinggi 

2 Saya mampu menggunakan waktu 

istirahat dengan tepat. 

4.07 Tinggi 

3 Pekerjaan yang saya lakukan sesuai 

target. 

4.07 Tinggi 

Kehadiran  

1 Saya datang ke kantor tepat waktu. 4.27 Sangat 

Tinggi 

2 Saya datang dan pulang kerja sesuai 

dengan jam kerja yang telah 

ditentukan oleh perusahaan kecuali 

untuk urusan pekerjaan. 

3.97 Tinggi 

3 Jam kerja yang ditetapkan oleh 

perusahaan sesuai dengan harapan 

saya sehingga saya merasa nyaman 

dalam bekerja. 

4.2 tinggi 

Kemampuan Bekerjasama  

1 Saya memiliki kesempatan untuk 4.05 Tinggi 
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bekerja dengan orang lain. 

2 Saya mampu bekerjasama dengan 

semua rekan kerja dalam 

menyelesaikan pekerjaan. 

4.15 Tinggi 

3 Saya mampu bekerjasama dengan 

pimpinan. 

4.02 Tinggi 

Rata-Rata 4.12 Tinggi 

 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa respon 

penelitian pada variabel kinerja karyawan nilai rata-rata 

tertinggi yaitu 4,31 sementara nilai rata-rata terendah sebesar 

3,97. Selanjutnya, nilai rata-rata keseluruhan dari variabel 

kinerja karyawan sebesar 4,12 yang berada di interval 3,43 – 

4,23 atau termasuk dalam kategori tinggi. Dalam penelitian ini 

menyatakan bahwa kinerja karyawan mampu memberikan 

pengaruh yang tinggi kepada karyawan. 

4.2. Analisis Kuantitatif 

 Dalam penelitian kuantitatif, analisa data merupakan langkah yang harus 

dilakukan setelah data dari semua responden terkumpul. Langkah 

selanjutnya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengelompokkan data 

berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data sesuai variabel 

dari semua responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, 

melakukan perhitungan guna untuk menjawab rumusan masalah dan 

melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Analisa data 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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digunakan untuk mengetahui hasil dari penelitian tersebut akan diterima atau 

ditolak. 

 

 

 

 

4.2.1. Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



145 
 

 

 

Pada gambar diatas konstruk pelatihan diukur dengan 5 indikator 

dengan 15 item pernyataan, selanjutnya konstruk Keterikatan 

Karyawan diukur dengan 3 indikator dengan 14 item pernyataan, 

konstruk lingkungan kerja diukur dengan 2 indikator dengan 9 item 

pernyataan, kemudian konstruk kinerja karyawan diukur dengan 5 

indikator dengan 15 item pernyatan dan yang terakhir konstruk 

kepuasan kerja diukur dengan 5 indikator dengan 16 item 

pernyataan. 

 

4.2.2. Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Laten 

 Pada pengujian ini digunakan untuk menilai outer model yang 

meliputi convergent validity yang diukur dari nilai outer loading 

discriminant validity yang diukur dengan cross loading dan 

composite reliability (CR) untuk mengukur tingkat reliabilitas. 

1) Convergent Validity 

  Convergent Validity diukur dengan menggunakan 

parameneter outer loading dan AVE (Average Variance 

Extracted). Ukuran refleksif individual dikatakan berkorelasi 

apabila nilainya lebih dari 0,7 dengan konstruk yang ingin 

diukur (Ghozali dan Latan, 2015). 

 

Gambar 4.7. Pengujian Model Pengukuran 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Tabel 4.13. Hasil Uji Convergent Validity – Loading Factor 
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Konstruk Item Loading Factor Kriteria Keterangan 

Pelatihan (X1) 

X1a1 0,873 >0.7 Valid 

X1a2 0.867 >0.7 Valid 

X1a3 0.884 >0.7 Valid 

X1b1 0.875 >0.7 Valid 

X1b2 0.866 >0.7 Valid 

X1b3 0.836 >0.7 Valid 

X1c1 0.869 >0.7 Valid 

X1c2 0.908 >0.7 Valid 

X1c3 0.894 >0.7 Valid 

X1d1 0.828 >0.7 Valid 

X1d2 0.796 >0.7 Valid 

X1d3 0.767 >0.7 Valid 

X1e1 0.875 >0.7 Valid 

X1e2 0.871 >0.7 Valid 

X1e3 0.896 >0.7 Valid 

Keterikatan 

Karyawan (X2) 

X2a1 0.923 >0.7 Valid 

X2a2 0.887 >0.7 Valid 

X2a3 0.926 >0.7 Valid 

X2a4 0.933 >0.7 Valid 

X2b1 0.940 >0.7 Valid 

X2b2 0.910 >0.7 Valid 

X2b3 0.905 >0.7 Valid 

X2b4 0.912 >0.7 Valid 

X2b5 0.912 >0.7 Valid 

X2c1 0.872 >0.7 Valid 

X2c2 0.835 >0.7 Valid 

X2c3 0.849 >0.7 Valid 

X2c4 0.852 >0.7 Valid 

X2c5 0.702 >0.7 Valid 
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Lingkungan 

Kerja (X3) 

X3a1 0.877 >0.7 Valid 

X3a2 0.841 >0.7 Valid 

X3a3 0.872 >0.7 Valid 

X3b1 0.889 >0.7 Valid 

X3b2 0.873 >0.7 Valid 

X3b3 0.868 >0.7 Valid 

X3b4 0.897 >0.7 Valid 

X3b5 0.911 >0.7 Valid 

X3b6 0.871 >0.7 Valid 

Kepuasan 

Kerja (Z) 

Z1a1 0.852 >0.7 Valid 

Z1a2 0.884 >0.7 Valid 

Z1a3 0.873 >0.7 Valid 

Z1a4 0.896 >0.7 Valid 

Z1b1 0.840 >0.7 Valid 

Z1b2 0.866 >0.7 Valid 

Z1b3 0.821 >0.7 Valid 

Z1c1 0.847 >0.7 Valid 

Z1c2 0.844 >0.7 Valid 

Z1c3 0.885 >0.7 Valid 

Z1d1 0.894 >0.7 Valid 

Z1d2 0.911 >0.7 Valid 

Z1d3 0.893 >0.7 Valid 

Z1e1 0.861 >0.7 Valid 

Z1e2 0.839 >0.7 Valid 

Z1e3 0.838 >0.7 Valid 

Kinerja 

Karyawan (Y) 

Y1a1 0.873 >0.7 Valid 

Y1a2 0.909 >0.7 Valid 

Y1a3 0.910 >0.7 Valid 

Y1b1 0.894 >0.7 Valid 

Y1b2 0.904 >0.7 Valid 
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Y1b3 0.887 >0.7 Valid 

Y1c1 0.874 >0.7 Valid 

Y1c2 0.872 >0.7 Valid 

Y1c3 0.904 >0.7 Valid 

Y1d1 0.878 >0.7 Valid 

Y1d2 0.830 >0.7 Valid 

Y1d3 0.906 >0.7 Valid 

Y1e1 0.894 >0.7 Valid 

Y1e2 0.908 >0.7 Valid 

Y1e3 0.905 >0.7 Valid 

 

  Berdasarkan nilai loading yang ada pada tabel diatas, lima 

konstruk atau item dari variabel penelitian sudah memenuhi 

syarat yaitu nilainya lebih dari 0,7. Dengan demikian tidak 

diperlukan adanya hasil pengujian path diagram. 

2) Discriminant Validity 

  Discriminant Validity digunakan untuk menguji validitas 

suatu model. Discriminant Validity dilihat melalui nilai cross 

loading yang menunjukkan besarnya suatu korelasi antar 

konstruk dengan indikator dan indikator dari konstruk lainnya. 

Untuk standar yang digunakan untuk cross loading yaitu hatus 

lebih besar dari 0,7 atau bisa juga dengan membandingkan nilai 

square root of average variance extracted (AVE) setiap konstruk 

dengan korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada 

nilai korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Tabel 4.14. Discriminant Validity - Cross Loading 
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model, maka dinyatakan memiliki nilai discriminant validity 

yang baik. 

 

 

Kepuasan 

Kerja 

Keterikatan 

Karyawan 

Kinerja 

Karyawan 

Lingkungan 

Kerja 
Pelatihan 

pelatihan1 0.694 0.678 0.741 0.720 0.873 

pelatihan2 0.696 0.642 0.728 0.701 0.867 

pelatihan3 0.759 0.628 0.777 0.689 0.884 

pelatihan4 0.748 0.633 0.789 0.758 0.875 

pelatihan5 0.796 0.676 0.798 0.815 0.866 

pelatihan6 0.774 0.645 0.757 0.771 0.836 

pelatihan7 0.775 0.697 0.794 0.732 0.869 

pelatihan8 0.769 0.673 0.798 0.766 0.908 

pelatihan9 0.826 0.801 0.874 0.808 0.894 

pelatihan10 0.746 0.717 0.780 0.713 0.828 

pelatihan11 0.663 0.579 0.683 0.621 0.796 

pelatihan12 0.743 0.674 0.687 0.574 0.767 

pelatihan13 0.754 0.704 0.798 0.725 0.875 

pelatihan14 0.764 0.720 0.805 0.745 0.871 

pelatihan15 0.761 0.731 0.784 0.733 0.896 

terlibat1 0.726 0.923 0.742 0.625 0.703 

terlibat2 0.735 0.887 0.739 0.601 0.728 

terlibat3 0.769 0.926 0.803 0.685 0.747 

terlibat4 0.766 0.933 0.786 0.656 0.740 

terlibat5 0.759 0.940 0.782 0.678 0.690 

terlibat6 0.735 0.910 0.781 0.686 0.708 

terlibat7 0.767 0.905 0.795 0.667 0.671 

terlibat8 0.766 0.912 0.772 0.673 0.662 

terlibat9 0.829 0.912 0.863 0.721 0.780 
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terlibat10 0.825 0.872 0.841 0.745 0.777 

terlibat11 0.735 0.835 0.700 0.624 0.659 

terlibat12 0.744 0.849 0.748 0.683 0.642 

terlibat13 0.791 0.852 0.776 0.734 0.707 

terlibat14 0.656 0.702 0.622 0.579 0.551 

lingkungan1 0.767 0.647 0.747 0.877 0.716 

lingkungan2 0.787 0.676 0.786 0.841 0.727 

lingkungan3 0.739 0.644 0.746 0.872 0.730 

lingkungan4 0.742 0.628 0.761 0.889 0.721 

lingkungan5 0.754 0.662 0.779 0.873 0.697 

lingkungan6 0.703 0.637 0.753 0.868 0.715 

lingkungan7 0.757 0.706 0.811 0.897 0.800 

lingkungan8 0.766 0.688 0.803 0.911 0.793 

lingkungan9 0.760 0.693 0.799 0.871 0.765 

kepuasan1 0.852 0.789 0.824 0.750 0.797 

kepuasan2 0.884 0.779 0.851 0.780 0.784 

kepuasan3 0.873 0.754 0.810 0.783 0.714 

kepuasan4 0.896 0.761 0.855 0.840 0.774 

kepuasan5 0.840 0.726 0.779 0.692 0.737 

kepuasan6 0.866 0.716 0.790 0.675 0.720 

kepuasan7 0.821 0.669 0.763 0.705 0.725 

kepuasan8 0.847 0.725 0.786 0.738 0.743 

kepuasan9 0.844 0.719 0.778 0.720 0.728 

kepuasan10 0.885 0.751 0.808 0.762 0.761 

kepuasan11 0.894 0.770 0.833 0.721 0.803 

kepuasan12 0.911 0.831 0.878 0.783 0.794 

kepuasan13 0.893 0.776 0.862 0.769 0.772 

kepuasan14 0.861 0.730 0.829 0.719 0.779 

kepuasan15 0.839 0.691 0.804 0.696 0.733 

kepuasan16 0.838 0.684 0.795 0.739 0.737 
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kinerja1 0.811 0.726 0.873 0.838 0.803 

kinerja2 0.817 0.787 0.909 0.805 0.781 

kinerja3 0.872 0.804 0.910 0.786 0.835 

kinerja4 0.854 0.798 0.894 0.783 0.815 

kinerja5 0.852 0.788 0.904 0.779 0.784 

kinerja6 0.819 0.769 0.887 0.751 0.805 

kinerja7 0.828 0.719 0.874 0.761 0.768 

kinerja8 0.807 0.747 0.872 0.810 0.824 

kinerja9 0.846 0.786 0.904 0.757 0.809 

kinerja10 0.831 0.760 0.878 0.756 0.825 

kinerja11 0.753 0.703 0.830 0.727 0.757 

kinerja12 0.834 0.768 0.906 0.800 0.778 

kinerja13 0.885 0.803 0.894 0.777 0.797 

kinerja14 0.900 0.829 0.908 0.823 0.838 

kinerja15 0.865 0.833 0.905 0.853 0.790 

 

  

 Berdasarkan pada tabel diatas nilai cross loading pada masing-

masing item memiliki nilai lebih besar dari 0,7 dan nilai paling besar 

saat dihubungkan dengan variabel latennya dibandingkan dengan 

ketika dihubungkan dengan variabel lain. Hal ini menunjukkan 

bahwa setiap variabel latennya dan membuktikan bahwa 

discriminant validity seluruh item valid. 

3) Composite Reliability 

Kriteria reliabilitas dapat dilihat dari nilai composite reliability 

dari masing-masing variabel. Nilai batas untuk tingkat 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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reliabilitas lebih besar dari 0,7. Seperti yang dijelaskan pada 

tabel dibawah: 

 

 Cronbach’s 

Alpha 

Composite 

Reliability 
AVE Keterangan 

Kepuasan Kerja 0.978 0.979 0.749 Reliabel 

Keterikatan Karyawan 0.978 0.980 0.783 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0.981 0.983 0.792 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0.963 0.968 0.771 Reliabel 

Pelatihan 0.975 0.977 0.742 Reliabel 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai semua variabel 

dalam pengujian reliabilitas baik menggunakan Cronbach’s Alpha 

ataupun Composite Reliability nilainya lebih besar dari 0,7. Maka 

dapat disimpulkan bahwa item pernyataan sebagai pengukur variabel 

merupakan pengukur yang valid dan juga reliabel. 

4.2.3. Analisis Model Struktural (Inner Model) 

 Model structural dalam PLS (Partial Least Square) dievaluasi 

dengan menggunakan R-Square konstruk dependen, nilai koefisien 

path atau t-values tiap path untuk uji signifikansi antar konstruk 

dalam model structural.  

1) Nilai R-Square (R2) 

 

 R-Square 

Kepuasan Kerja 0.863 

Tabel 4.15. Hasil Uji Reliabilitas – Composite Reliability 

Sumber: Data primer diolah, 2019 

Tabel 4.16. R-Square Variabel Endogen 

Tabel 4.15. Hasil Uji Reliabilitas – Composite Reliability 
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Kinerja Karyawan 0.931 

 

   

 Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa model 

pengaruh Pelatihan, Keterikatan Karyawan dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan memberikan nilai sebesar 

0.931 yang dapat diinterprestasikan bahwa variabilitas konstruk 

Kinerja Karyawan yang dapat dijelaskan oleh variabilitas 

konstruk Pengaruh Pelatihan, Keterikatan Karyawan dan 

Lingkungan Kerja adalah sebesar 93,1% sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. Selajutnya, 

model pengaruh Pelatihan, Keterikatan Karyawan dan 

Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja memberika nilai 

sebesar 0.863 yangdapat diinterprestasikan bahwa variabilitas 

konstruk kepuasan kerja dapat dijelaskan oleh variabilitas 

Pengaruh Pelatihan, Keterikatan Karyawan dan Lingkungan 

Kerja sebesar 86,3% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel-

variabel diluar penelitian ini. 

2) Uji Hipotesis 

 

 

 

 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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 Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan hasil pengujian 

model structural sebagai berikut: 

 

Konstruk 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STERR|) 
P Value 

Pelatihan -> 

Kinerja 

Karyawan 

0.207 0.204 0.079 2.618 0.009 

Keterikatan 

Karyawan -> 

Kinerja 

Karyawan 

0.194 0.207 0.092 2.103 0.036 

Lingkungan 

Kerja -> 

Kinerja 

Karyawan 

0.198 0.196 0.068 2.925 0.004 

Pelatihan -> 

Kepuasan 
0.323 0.314 0.123 2.629 0.009 

Gambar 4.8. Hasil Uji Hipotesis 

Tabel 4.17. Uji Hipotesis 

Sumber: Data primer diolah, 2019 
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Kerja 

Keterikatan 

Karyawan -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.372 0.377 0.093 4.015 0.000 

Lingkungan 

Kerja -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.303 0.308 0.129 2.342 0.020 

Kepuasan 

Kerja -> 

Kinerja 

Karyawan 

0.426 0.418 0.104 4.105 0.000 

Pelatihan -> 

Kepuasan 

Kerja -> 

Kinerja 

Karyawan 

0.138 0.131 0.063 2.183 0.029 

Keterikatan 

Karyawan -> 

Kepuasan 

Kerja -> 

Kinerja 

Karyawan 

0.159 0.156 0.051 3.085 0.002 

Lingkungan 

Kerja -> 

Kepuasan 

Kerja -> 

Kinerja 

Karyawan 

0.129 0.130 0.065 1.988 0.047 

 
Sumber: Data primer diolah, 2019 



156 
 

 Berdasarkan tabel diatas untuk penentuan hipotesis diterima 

atau ditolak dijelaskan sebagai berikut: 

1. Pengujian Hipotesis Pertama 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai 

original sampel sebesar 0,207 dan memiliki nilai t statistic 

sebesar 2,618. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 

2,618>1,96 maka dapat diartikan bahwa pelatihan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga 

hipotesis pertama menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan TERBUKTI. 

2. Pengujian Hipotesis Kedua 

 Berdasarkan hasil uji t tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,194 dan memiliki nilai t statistic sebesar 

2.103. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 

2.103>1,96 maka dapat diartikan bahwa Keterikatan 

Karyawan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Sehingga hipotesis kedua menyatakan bahwa 

Keterikatan Karyawan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan TERBUKTI. 

3. Pengujian Hipotesis Ketiga 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai 

original sampel sebesar 0,198 dan memiliki nilai t statistic 

sebesar 2,925. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 
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2,925>1,96 maka dapat diartikan bahwa lingkungan kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Sehingga hipotesis ketiga menyatakan bahwa lingkungan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

TERBUKTI. 

4. Pengujian Hipotesis Keempat 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai 

original sampel sebesar 0,323 dan memiliki nilai t statistic 

sebesar 2,629. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 

2,629>1,96 maka dapat diartikan bahwa pelatihan memiliki 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. Sehingga 

hipotesis keempat menyatakan bahwa pelatihan berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja TERBUKTI. 

5. Pengujian Hipotesis Kelima 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai 

original sampel sebesar dan memiliki nilai t statistic sebesar 

4,015. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 

4,015>1,96 maka dapat diartikan bahwa Keterikatan 

Karyawan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja. Sehingga hipotesis kelima menyatakan bahwa 

Keterikatan Karyawan berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja TERBUKTI. 

6. Pengujian Hipotesis Keenam 
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 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai 

original sampel sebesar 0,303 dan memiliki nilai t statistic 

sebesar 2,342. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 

2,342>1,96 maka dapat diartikan bahwa lingkungan kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Sehingga hipotesis keenam menyatakan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

TERBUKTI. 

7. Pengujian Hipotesis Ketujuh 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai 

original sampel sebesar 0,426 dan memiliki nilai t statistic 

sebesar 4,105. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 

4,105>1,96 maka dapat diartikan bahwa kepuasan kerja 

memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Sehingga hipotesis ketujuh menyatakan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

TERBUKTI. 

8. Pengujian Hipotesis Kedelapan 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai 

original sampel sebesar 0,138 dan memiliki nilai t statistic 

sebesar 2,183. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 

2,183>1,96 maka dapat diartikan bahwa pelatihan memiliki 

pengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan. Sehingga 
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hipotesis kedelapan menyatakan bahwa kepuasan kerja 

memediasi pelatihan terhadap kinerja karyawan TERBUKTI. 

9. Pengujian Hipotesis Kesembilan 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai 

original sampel sebesar 0,159 dan memiliki nilai t statistic 

sebesar 3,085. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 

3,085>1,96 maka dapat diartikan bahwa Keterikatan 

Karyawan memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja 

karyawan. Sehingga hipotesis kesembilan menyatakan bahwa 

kepuasan kerja memediasi Keterikatan Karyawan terhadap 

kinerja karyawan TERBUKTI. 

10. Pengujian Hipotesis Kesepuluh 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai 

original sampel sebesar 0,129 dan memiliki nilai t statistic 

sebesar 1,988. Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 

1,988>1,96 maka dapat diartikan bahwa lingkungan kerja 

memiliki pengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan. 

Sehingga hipotesis kesepuluh menyatakan bahwa kepuasan 

kerja memediasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

TERBUKTI. 

4.3. Pembahasan 

4.3.1. Data Deskriptif 
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 Penelitian yang dilakukan pada Grand Inna Malioboro Hotel 

Yogyakarta melibatkan 70 responden. Demografi responden 

didominasi oleh laki-laki sebanyak 38 orang dengan usia antara 46-

55 tahun sebanyak 43 orang dengan Pendidikan terakhir SMA/SMK 

sebanyak 48 orang dengan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 

43 orang dengan status perkawinan sebanyak 52 orang yang sudah 

menikah dengan penghasilan kurang dari Rp 2.500.000 sebanyak 21 

orang. 

4.3.2. Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,207 dan memiliki nilai t statistic sebesar 2,618. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 2,618>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa pelatihan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis pertama menyatakan 

bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

terbukti kebenarannya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan sesuai dengan 

penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pangaraso dan 

Mulyaningsih (2014), yang menemukan bahwa pelatihan memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Begitu 

pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Lesmana 

(2018), yang menyatakan bahwa pelatihan memiliki pengaruh yang 
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positif terhadap kinerja karyawan. Temuan selanjutnya diperkuat 

oleh hasil penelitian dari Sultana, Arum, Ahmad dan Mehmood 

(2012) dan Anitha dan Kumar (2016) dimana hasil yang ditemukan 

sama dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu adanya pengaruh 

posititf antara pelatihan dengan kinerja karyawan. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading hubungan antara 

pelatihan dengan kinerja karyawan terdapat tiga pernyataan dengan 

nilai tertinggi yaitu 0,874 pada pertanyaan “Materi pelatihan yang 

diberikan dapat saya terapkan dalam pekerjaan” dan nilai 0,805 

dengan pernyataan “Saya memiliki semangat untuk mengikuti 

pelatihan”. Selanjutnya terdapat dua pernyataan terendah dengan 

nilai 0,683 dengan pertanyaan “Adanya proses tanya jawab dalam 

sesi pelatihan” dan nilai 0,687 dengan pertanyaan “Terdapat 

simulasi atau studi kasus yang memudahkan saya dalam menguasai 

materi.” 

4.3.3. Pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil uji t tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,194 dan memiliki nilai t statistic sebesar 2.103. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 2.103>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa Keterikatan Karyawan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis kedua 

menyatakan bahwa Keterikatan Karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya. 
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 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keterikatan Karyawan 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawn sesuai dengan 

penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nazir dan Islam 

(2017) yang menemukan bahwa Keterikatan Karyawan memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sama halnya penelitian 

yang dilakukan oleh Anitha (2014) dimana hasil dari penelitian 

tersebut menyatakan bahwa Keterikatan Karyawan berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Temuan selanjutnya diperkuat 

oleh hasil penelitian dari Meswantari dan Awaludin (2018) dan 

Lewiuci dan Mustamu (2016) dimana hasil yang ditemukan sama 

dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu adanya pengaruh posititf 

antara Keterikatan Karyawan dengan kinerja karyawan. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading hubungan antara 

Keterikatan Karyawan dengan kinerja karyawan terdapat dua 

pernyataan dengan nilai tertinggi yaitu 0,863 dengan pernyataan 

“Saya merasa ppekerjaan yang saya lakukan bermakna” dan nilai 

0,841 dengan pernyataan “Saya serius dalam mengerjakan setiap 

pekerjaan”. Selanjutnya terdapat dua peryataan terendah dengan 

nilai 0,700 dengan pernyataan “Saya menikmati pekerjaan sehingga 

membuat lupa waktu” dan nilai 0,622 dengan pernyataan “Saya 

merasa sulit untuk melepaskan diri dari pekerjaan” 

4.3.4. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
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 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,198 dan memiliki nilai t statistic sebesar 2,925. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 2,925>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis ketiga 

menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan kerja 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan sesuai dengan 

penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan Indrasari (2017) 

yang menemukan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. Sama seperti penelitian yang 

dilakukan oleh Riyanto, Sutrisno dan Ali (2017) yang menyatakan 

bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Temuan selanjutnya diperkuat oleh hasil penelitian dari 

Juliarti dan Sudja (2018) dan Chaudhry, Musthaque, Jareko, 

Mahesar dan Ghani (2017) dimana hasil yang ditemukan sama 

dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu adanya pengaruh positif 

antara lingkungan kerja dengan kinerja karyawan. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading hubungan antara 

lingkungan kerja dengan kinerja karyawan terdapat dua pernyataan 

dengan nilai tertinggi yaitu 0.811 dengan pernyataan “Saya 

berusaha untuk menghargai dan menghormati antar karyawan” dan 
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nilai 0,803 dengan pernyataan “Para karyawan selalu berkomunikasi 

baik dengan atasan”. Selanjutnya terdapat dua peryataan terendah 

dengan nilai 0,746 dengan pernyataan “Peralatan yang digunakan 

cukup lengkap dan memadai untuk memudahkan pekerjaan 

karyawan dalam bekerja seperti lemari, meja, kursi, printer, 

computer, dll” dan nilai 0,747 dengan pernyataan “Ruang kerja 

dilengkapi dengan penerangan yang cukup dan tidak mengganggu 

aktivitas pekerjaan” 

4.3.5. Pengaruh Pelatihan terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,323 dan memiliki nilai t statistic sebesar 2,629. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 2,629>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa pelatihan memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Sehingga hipotesis keempat menyatakan 

bahwa pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja 

kebenarannya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja sesuai dengan penelitian 

terdahulu yang dilakukan oleh Hanaysha dan Tahir (2015) yang 

mengungkapkan bahwa pelatihan memiliki pengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Vasudevan 

(2014) juga menemukan bahwa pelatihan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja. Begitupula penelitian yang dilakukan oleh 
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Basir dan Wahjono (2014) yang menyatakan bahwa pelatihan 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading hubungan antara 

pelatihan dan kepuasan kerja terdapat dua pernyataan dengan nilai 

tertinggi yaitu 0,826 dengan pernyataan “Materi pelatihan yang 

diberikan dapat saya terapkan dalam pekerjaan” dan nilai 0,796 

dengan pernyataan “Pelatih dapat menyampaikan materi yang 

mudah dimengerti”. Selanjutnya terdapat dua peryataan terendah 

dengan nilai 0,663 dengan pernyataan “Adanya proses tanya jawab 

dalam sesi pelatihan” dan nilai 0,694 dengan pernyataan “Tujuan 

pelatihan sesuai dengan kebutuhan karyawan dalam bekerja dan 

memiliki sasaran yang jelas” 

4.3.6. Pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar dan memiliki nilai t statistic sebesar 4,015. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 4,015>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa Keterikatan Karyawan memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Sehingga hipotesis kelima 

menyatakan bahwa Keterikatan Karyawan berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja kebenarannya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Keterikatan Karyawan 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Madan dan Srivastava 
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(2015) yang mengungkapkan bahwa Keterikatan Karyawan 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Selanjutnya 

penelitian yang dilakukan oleh Lu Lu, Chieh Lu, Ggursoy dan 

Neale (2016) juga menemukan hasil yang sama yaitu Keterikatan 

Karyawan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Begitupula 

penelitian yang dilakukan oleh Andrew dan Sofian (2012) 

menyatakan bahwa Keterikatan Karyawan berpengaruh positif 

terhadap kepuasan kerja. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading hubungan antara 

Keterikatan Karyawan dan kepuasan kerja terdapat dua pernyataan 

dengan nilai tertinggi yaitu 0,829 dengan pernyataan “Saya merasa 

pekerjaan yang saya lakukan bermakna” dan nilai 0,825 dengan 

pernyataan “Saya serius dalam mengerjakan setiap pekerjaan”. 

Selanjutnya terdapat dua peryataan terendah dengan nilai 0,656 

dengan pernyataan “Saya merasa sulit untuk melepaskan diri dari 

pekerjaan” dan nilai 0,726 dengan pernyataan “Saya memiliki 

energi yang tinggi saat bekerja” 

4.3.7. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,303 dan memiliki nilai t statistic sebesar 2,342. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 2,342>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Sehingga hipotesis keenam 
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menyatakan bahwa lingkungan kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja terbukti kebenarannya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkunga kerja 

memiliki pengaruh positif terhadap kepuasan kerja sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Raziq dan Maulabakhsh 

(2015) yang mengungkapkan bahwa lingkungan kerja memiliki 

pengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Pawirosumarto, Sarjana 

dan Gunawan (2016) dan Pitaloka dan Sofia (2014) juga 

menemukan hasil penelitian yang sama yaitu lingkungan kerja 

berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading hubungan antara 

lingkungan kerja dan kepuasan kerja terdapat dua pernyataan 

dengan nilai tertinggi yaitu 0,787 dengan pernyataan “Ruang kerja 

dilengkapi dengan sirkulasi udara yang baik, seperti jendela dan 

ventilasi” dan nilai 0,767 dengan pernyataan “Ruang kerja 

dilengkapi dengan penerangan yang cukup dan tidak mengganggu 

aktivitas pekerjaan”. Selanjutnya terdapat dua peryataan terendah 

dengan nilai 0,703 dengan pernyataan “Hubungan antar karyawan 

terjalin dengan baik” dan nilai 0,739 dengan pernyataan “Peralatan 

yang digunakan cukup lengkap dan memadai untuk memudahkan 

pekerjaan karyawan dalam bekerja seperti lemari, meja, kurs,i 

printer, computer, dll” 
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4.3.8. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,426 dan memiliki nilai t statistic sebesar 4,105. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 4,105>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis ketujuh menyatakan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan terbukti kebenarannya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan sesuai dengan 

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wening dan Choeruddin 

(2015) yang mengungkapkan bahwa kepuasan kerja memiliki 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, Berliana, 

Siregar dan Gustian (2018) yang mengungkapkan bahwa hasil 

penelitian menunjukan terdapat hubungan antara kepuasan kerja 

dengan kinerja karyawan memiliki hubungan yang positif. Siengthai 

dan Pila-Ngarm (2015) dan Amin (2015) juga menemukan hasil 

penelitian yang serupa dimana kepuasan kerja memiliki pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading hubungan antara 

kepuasan kerja dengan kinerja karyawan terdapat dua pernyataan 

dengan nilai tertinggi yaitu 0,878 dengan pernyataan “Atasan 

memberikan dukungan kepada karyawan dalam melakukan 
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pekerjaan” dan nilai 0,862 dengan pernyataan “Atasan memberikan 

bantuan kepada karyawan yang sedang mengalami kesulitan kerja”. 

Selanjutnya terdapat dua peryataan terendah dengan nilai 0,763 

dengan pernyataan “Saya mendapatkan gaji yang adil” dan nilai 

0,778 dengan pernyataan “Organisasi memberikan kesetaraan 

karyawan untuk mengikuti promosi jabatan” 

 

4.3.9. Pengaruh Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan melalui 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,138 dan memiliki nilai t statistic sebesar 2,183. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 2,183>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa pelatihan memiliki pengaruh tidak langsung 

terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis kedelapan 

menyatakan bahwa kepuasan kerja memediasi pelatihan terhadap 

kinerja karyawan terbukti kebenarannya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan 

kerja memediasi hubungan antara pelatihan dan kinerja karyawan di 

Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta. Pelatihan diketahui 

mempunyai hubungan yang positif terhadap kepuasan kerja 

(Hanaysha dan Tahir 2015, Vasudevan 2014, Basir dan Wahjono 

2014, Fakhri 2015) dan kepuasan kerja memiliki hubungan 

pengaruh yang positif tehadap kinerja karyawan (Wening dan 
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Choerudin 2015, Berliana et al. 2018, Siengthai dan Pila-Ngarm 

2015, Amin 2015). Sementara kepuasan kerja dapat memediasi 

hubungan antara pelatihan dan kinerja karyawan (Pangarso dan 

Mulyadi 2014, Nasution dan Lesmana 2018, Sultana et al 2012, 

Anitha dan Kumar 2016, Shaheen 2013).  

 Hasil penjabaran diatas menjelaskan bahwa karyawan yang 

mendapatkan pelatihan yang baik akan lebih mudah dalam 

meningkatkan dan merasakan kepuasan kerja pada pekerjaannya, 

dan karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi cenderung 

berpengaruh pada kinerja karyawan terhadap organisasi. 

4.3.10. Pengaruh Keterikatan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan 

melalui Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,159 dan memiliki nilai t statistic sebesar 3,085. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 3,085>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa Keterikatan Karyawan memiliki pengaruh 

tidak langsung terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis 

kesembilan menyatakan bahwa kepuasan kerja memediasi 

Keterikatan Karyawan terhadap kinerja karyawan terbukti 

kebenarannya. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan 

kerja memediasi hubungan antara Keterikatan Karyawan dan 

kinerja karyawan di Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta. 



171 
 

Keterikatan Karyawan diketahui memiliki hubungan positif 

terhadap kepuasan kerja (Madan dan Srivastava 2015, Lu Lu et al 

2016, Andrew dan Sofian 2012) dan kepuasan kerja memiliki 

hubungan pengaruh yang positif tehadap kinerja karyawan (Wening 

dan Choerudin 2015, Berliana et al. 2018, Siengthai dan Pila-Ngarm 

2015, Amin 2015). Sementara kepuasan kerja dapat memediasi 

hubungan antara Keterikatan Karyawan dan kinerja karyawan 

(Nazir dan Islam 2017, Anitha 2014, Meswantari dan Awaludin 

2018, Lewiuci dan Mustamu 2016, Lianasari et al 2017). 

 Hasil penjabaran diatas menjelaskan bahwa pengaruh 

Keterikatan Karyawan terhadap kinerja karyawan secara langsung 

berpengaruh lebih besar daripada berpengaruh tidak langsung 

Keterikatan Karyawan terhadap kinerja melalui kepuasan kerja di 

Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta. 

4.3.11. Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

melalui Kepuasan Kerja sebagau Variabel Intervening 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,129 dan memiliki nilai t statistic sebesar 1,988. 

Dikarenakan nilai t statistic > nilai t tabel yaitu 1,988>1,96 maka 

dapat diartikan bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh tidak 

langsung terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis kesepuluh 

menyatakan bahwa kepuasan kerja memediasi lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya. 
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 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepuasan 

kerja memediasi hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja 

karyawan di Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta. Lingkungan 

kerja diketahui memiliki hubungan positif terhadap kepuasan kerja 

(Raziq dan Maulabakhsh 2015, Pawirosummarto et al 2016, 

Pitaloka dan Sofia 2016, Hanafi et al 2017) dan kepuasan kerja 

memiliki hubungan pengaruh yang positif tehadap kinerja karyawan 

(Wening dan Choerudin 2015, Berliana et al. 2018, Siengthai dan 

Pila-Ngarm 2015, Amin 2015). Sementara kepuasan kerja dapat 

memediasi hubungan antara lingkungan kerja dan kinerja karyawan 

(Indrasari 2017, Riyanto et al 2017, Juliarti dan Sudja 2018, 

Chaudry et al 2017).  

 Hasil penjabaran diatas menjelaskan bahwa pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja secara langsung berpengaruh 

lebih besar daripada berpengaruh tidak langsung lingkungan kerja 

terhadap kinerja melalui kepuasan kerja di Grand Inna Malioboro 

Hotel Yogyakarta. Karyawan yang memiliki lingkungan kerja yang 

nyaman akan merasa kepuasan kerjanya tercukupi dengan fasilitas 

lingkungan kerja yang telah diberikan dan karyawan yang memiliki 

kepuasan kerja yang tinggi cenderung berpengaruh pada kinerja 

karyawan. 

 

 

 


