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Abstrak  

Tujuan utama penelitian ini untuk menuji pengaruh pelatihan, Keterikatan 

Karyawan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja 

sebagai variabel intervening di Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan instrumen penelitian ini 

menggunakan kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan adalah 70 responden 

yang merupakan karyawan tetap di Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta. Alat 

uji analisis yang digunakan adalah SmartPLS v3.0 

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat (1) pengaruh positif 

signifikansi dari pelatihan terhadap kinerja karyawan, (2) terdapat pengaruh 

positif signifikan dari Keterikatan Karyawan terhadap kinerja karyawan, (3) 

terdapat pengaruh positif signifikan dari lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan, (4) terdapat pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

kerja, (5) terdapat Keterikatan Karyawan berpengaruh positif signifikan terhadap 

kepuasan kerja, (6) terdapat lingkungan kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepuasan kerja, (7) terdapat kepuasan kerja berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Selain itu ditemukan (8) terdapat pengaruh 

tidak langsung Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja (9) 

terdapat pengaruh tidak langsung Keterikatan Karyawan terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Kepuasan Kerja (10) terdapat pengaruh tidak langsung 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja. 

 

Kata Kunci: Pelatihan, Keterikatan Karyawan, Lingkungan Kerja, 

Kinerja Karyawan, Kepuasan Kerja 
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 The main purpose of this study was to examine the effect of training, 

employee attachment and work environment on employee performance with job 

satisfaction as an intervening variable at the Grand Inna Malioboro Hotel 

Yogyakarta. This research uses a quantitative approach and the research 

instrument uses a questionnaire. The number of samples used was 70 respondents 

who are permanent employees at Grand Inna Malioboro Hotel Yogyakarta. The 

analysis test tool used is SmartPLS v3.0 

 The results of this study found that there were (1) a significant positive 

influence of training on employee performance, (2) there was a significant 

positive effect of Employee attachment on employee performance, (3) there was a 

significant positive influence of work environment on employee performance, (4) 

there training has a significant positive effect on job satisfaction, (5) there is 

Employee Attachment significant positive effect on job satisfaction, (6) there is a 

significant positive effect on work environment and job satisfaction, (7) there is a 

significant positive effect on job satisfaction on employee performance. Also 

found (8) there is an indirect effect of Training on Employee Performance through 

Job Satisfaction (9) there is an indirect effect of Employee Engagement on 

Employee Performance through Job Satisfaction, and (10) there is an indirect 

effect of the Work Environment on Employee Performance through Job 

Satisfaction. 

  

 Keywords: Training, Employee Attachment, Work Environment, 

Employee Performance, Job Satisfaction. 
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PENDAHULUAN 

Manusia merupakan sumber daya paling utama yang harus dimiliki setiap 

organisasi, karena manusia merupakan asset penting dalam sebuah organisasi. 

Sumber daya manusia sangat penting untuk diperhatikan khususnya dalam 

organisasi karena sumber daya manusia merupakan aktivitas penggerak 

organisasi. Dalam mencapai suatu tujuan organisasi maka dibutuhkan kerjasama 

antara sumber daya mausia dengan fasilitas yang diberikan oleh organisasi untuk 

menunjang kinerjanya. Manajemen sumber daya manusia adalah proses 

mengelola sumber daya manusia (pengetahuan, keterampilan dan sikap) untuk 

mencapai tujuan organisasi (Snell dan Bohlander, 2013). Sedangkan menurut 

Handoko (2008), manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, 

pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk 

mencapai baik tujuan-tujuan individu maupun organisasi. 

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur 

hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu 

terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Manajemen sumber 

daya manusia melibatkan semua keputusan dan praktik manajemen yang 

berdampak langsung atau berpengaruh ke semua orang, atau sumber data manusia 

yang bekerja bagi organisasi. Kinerja karyawan tentunya sangat membawa 

dampak postif terhadap suatu organisasi yang berguna untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan oleh organisasi. Salah satu faktor keberhasilan pengelolaan 

sumber daya manusia di dalam suatu organisasi ialah kinerja karyawan. Kinerja 

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan (Rivai 

2009). 

Pelatihan merupakan hal terpenting dalam suatu organisasi , karena 

dengan adanya pelatihan kinerja karyawan dapat meningkat jika karyawan dapat 

menguasai pengetahuan dan keterampilan pekerjaan. Sehingga, karyawan 

membutuhkan pelatihan untuk menguasai pengetahuan dan keterampilan 

pekerjaan. Hal serupa dengan yang dikemukakan oleh Snell dan Bohlander 
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(2013), yaitu pelatihan merupakan upaya organisasi yang digunakan sebagai alat 

pembelajaran para anggota yang terfokus dan berorientasi pada kinerja jangka 

pendek untuk memperluas kemampuan individu dalam memegang tanggung 

jawab pekerjaan mereka. Armstrong (2014), pelatihan adalah penggunaan 

kegiatan instruksi sistematis dan terencana untuk meningkatkan keterampilan. 

Pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan di dukung dengan adanya 

penelitian yang dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh 

Pangarso dan Mulyaningsih pada tahun 2014 yang berjudul Effect of Training on 

Employee Performance at Electronics State Owned Company in Bandung, yang 

menemukan bahwa secara parsial pelatihan memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Keterikatan Karyawan adalah pandangan optimis yang dimiliki karyawan 

terhadap organisasi dan nilai-nilainya. Karyawan yang terlibat sadar akan keadaan 

bisnis dan bekerja dengan rekan kerja untuk meningkatkan kinerja di pekerjaan, 

sehingga dapat mempromosikan organisasi lebih jauh. Keterlibatan adalah 

hubungan dua arah antara majikan dan karyawan, organisasi harus bekerja untuk 

membangun dan menumbuhkan keterlibatan (Robinson et al., 2004). Hal ini 

dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nazir dan Islam pada tahun 

2017 yang berjudul Enhancing organizational commitment and employee 

performance through employee engagement membuktikan bahwa Keterikatan 

Karyawan memiliki hubungan positif terhadap kinerja karyawan. 

Baik atau buruknya kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh lingkungan 

kerja, sebagian besar bisnis mengabaikan lingkungan kerja dalam organisasi 

mereka yang berakibat buruk pada kinerja karyawan mereka. Menurutnya, 

lingkungan kerja terdiri dari keselamatan kepada karyawan, keamanan kerja, 

hubungan baik dengan rekan kerja, pengakuan atas kinerja yang baik, motivasi 

untuk berkinerja baik dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

perusahaan (Spector, 1997). Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas 

dan bahan yang di hadapi, lingkungan sekitarnya dimana seorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjannya baik sebagai perseorangan maupun 

kelompok (Sedarmayanti, 2009). Hal ini ditunjukkan dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Juliarti dan Sudja (2018) yang berjudul Effect of Compensation 

and Work Environment on Employee Performance with Employee Job 

Satisfaction as an Intervening Variable menjelaskan bahwa lingkungan kerja 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Selain lingkungan kerja, kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja. Seperti yang diijelaskan oleh Handoko (2012) bahwa 

kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang menyenangkan 

atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan 

mereka. Kepuasan kerja didefinsikan dengan suatu perasaan positif tentang 

pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari sebuah evaluasi karakteristiknya 

(Robbins, 2008). . Ketika karyawan merasa mendapatkan kepuasan dalam bekerja, 

mereka juga akan meningkatkan kinerjanya. . Menurut Rivai (2015) kepuasan 

kerja merupakan bentuk evaluasi yang menggambarkan seseorang atas perasaan 

sikapnya senang atau tidak senang, puas atau tidak puas dalam bekerja.  

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh 

pelatihan, Keterikatan Karyawan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

dengan melalui kepuasan kerja baik secara langsung maupun tidak langsung. 

KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangarso dan Mulyadi (2014) 

menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Lesmana pada tahun 

2018 menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan yang dijelaskan bahwa pelatihan secara berkala perlu dilakukan 

mengingat masalah-masalah yang baru akan ditimbul di masa yang akan datang 

sehingga karyawan memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang ada. 

Sultana, et al (2012) dan Anitha dan Kumar (2016) menambahkan bahwa 

pelatihan memiliki pengaruh positif teradap kinerja karyawan.  

Keterikatan Karyawan terhadap Kinerja Karyawan 
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 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nazir dan Islam (2017) menunjukkan 

bahwa Keterikatan Karyawan memiliki hubungan positif terhadap kinerja 

karyawan. Anitha (2014) menunjukkan bahwa Keterikatan Karyawan memiliki 

pengaruh yang signifikan dalam kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya yang 

dilakukan oleh Meswantari dan Awaludin pada tahun 2018 menunjukkan hasil 

yang sama yaitu Keterikatan Karyawan memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Lewiuci dan Mustamu (2016) membuktikan bahwa 

Keterikatan Karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Indrasari (2017) menunjukkan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Riyanto, et al 

(2017) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh simultan terhadap motivasi kerja 

dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, dengan memberikan motivasi 

dan perhatian prestasi yang lebih bagi karyawan dan memberikan lingkungan 

kerja yang baik dapat mendukung kinerja karyawan dalam suatu organisasi. 

Juliarti, et al (2018) dan Chaudhry, et al (2017) menambahkan bahwa lingkungan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pelatihan terhadap Kepuasan Kerja 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hanaysha dan Tahir (2015) 

menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja selain 

itu pemberdayaan karyawan dan kerja tim juga memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Vasudevan (2014) menunjukkan bahwa 

pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifika terhadap kepuasan kerja dan 

kinerja karyawan. Basir dan Wahjono (2015) menambahkan bahwa kepuasam 

kerja dipengaruhi oleh pelatihan baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Keterikatan Karyawan terhadap Kepuasan Kerja 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Madan dan Srivastava (2015) 

menunjukkan bahwa Keterikatan Karyawan memiliki dampak positif dan 

signifikan antara Keterikatan Karyawan dengan kepuasan kerja. Lu Lu, et al 

(2016) menunjukkan bahwa keterlibatan kerja memiliki dampak positif dengan 

kepuasan kerja. Andrew dan Sofian (2012) menambahkan bahwa keterlibatan 
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kerja mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kepuasan kerja, komitmen 

organisasi dan OCB (organizational citizenship behavior). 

Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Raziq dan Maulabakhsh (2015) 

menunjukkan bahwa lingkungan kerja signifikan mempengaruhi kepuasan kerja. 

Pawirosumarto, et al (2016) menunjukkan bahwa lingkungan kerja, gaya 

kepemimpinan dan budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja. Pitaloka dan Sofia (2014) menunjukkan bahwa adalah 

lingkungan kerja berpengaruh positif pada kepuasan kerja, komitmen dan OCB 

(organization citizenship behavior) 

Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wening dan Choerudin (2015) 

menunjukkan bahwa kinerja terhadap pekerjaan dipengaruhi oleh kepuasan kerja 

pada pekerjaan. Berliana, et al (2018) menunjukkan bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Pila- Ngarm (2015) menunjukkan 

hasil kepuasan kerja ditemukan secara positif berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Amin (2015) menambahkan adanya hubungan positif anatar kepuasan 

kerja dan kinerja guru. 

LANDASAN TEORI 

Manajemen Sumber Daya Manusia  

Menurut Snell dan Bohlander (2010) manajemen sumber daya manusia 

merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana memperdayakan karyawan 

dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok kerja, mengembangkan 

karyawan yang mempunyai kemampuan, mengidentifikasi suatu pendekatan 

untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan imbalan kepada 

mereka atas usahanya dalam bekerja. Sumber daya manusia sangat penting untuk 

diperhatikan khususnya dalam organisasi karena sumber daya manusia merupakan 

aktivitas penggerak organisasi. Dalam mencapai suatu tujuan organisasi maka 

dibutuhkan kerjasama antara sumber daya mausia dengan fasilitas yang diberikan 

oleh organisasi untuk menunjang kinerjanya. 

Kinerja Karyawan 
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Kinerja karyawan merupakan hasil kombinasi dari kemampuan, motivasi, 

dan lingkungan kerja karyawan dan teknologi yang mereka gunakan untuk 

bekerja. Menurut  Rivai (2009), kinerja merupakan perilaku nyata yang 

ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja merupakan tujuan akhir dari 

sebuah perusahaan. Maka dari itu, untuk mencapai produktivitas kinerja yang di 

inginkan sebuah perusahaan perlu meningkatkan fasilitas yang di berikan, 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, memberikan motivasi 

kepada karyawan dan serta memberikan pelatihan yang dapat meningkatkan 

kemampuan karyawan. 

Pelatihan 

Menurut Snell dan Bohlander (2013), pelatihan adalah upaya organisasi 

yang digunakan sebagai alat pembelajaran para anggota yang terfokus dan 

berorientasi pada kinerja jangka pendek untuk memperluas kemampuan individu 

dalam memegang tanggung jawab pekerjaan mereka. Pelatihan merupakan 

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan ketrampilan 

karyawan dan kinerja karyawan saat ini maupun dimasa yang akan datang. 

Keterikatan Karyawan 

Keterikatan Karyawan adalah pandangan optimis yang dimiliki karyawan 

terhadap organisasi dan nilai-nilainya. Karyawan yang terlibat sadar akan keadaan 

bisnis dan bekerja dengan rekan kerja untuk meningkatkan kinerja di pekerjaan, 

sehingga dapat mempromosikan organisasi lebih jauh. Keterlibatan adalah 

hubungan dua arah antara majikan dan karyawan, organisasi harus bekerja untuk 

membangun dan menumbuhkan keterlibatan (Robinson et al., 2004). Keterikatan 

Karyawan merupakan karyawan yang sepenuhnya terikat dan sepenuhnya 

mendedikasikan dirinya terhadap pekerjaan dan organisasinya yang terhubung 

baik secara fisik, kognitif dan emosi. 

Lingkungan Kerja  

Menurut Spector (1997) apabila sebagian besar bisnis mengabaikan 

lingkungan kerja dalam organisasi mereka akan berakibat buruk pada kinerja 

karyawan mereka. Menurutnya, lingkungan kerja terdiri dari keselamatan kepada 
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karyawan, keamanan kerja, hubungan baik dengan rekan kerja, pengakuan atas 

kinerja yang baik, motivasi untuk berkinerja baik dan partisipasi dalam proses 

pengambilan keputusan perusahaan. lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang di hadapi, lingkungan sekitarnya dimana seorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjannya baik sebagai perseorangan 

maupun kelompok (Sedarmayanti, 2009). 

Kepuasan Kerja 

Menurut Luthans (2011), kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi 

karyawan dari seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal-hal yang 

dianggap penting. Kepuasan kerja merupakan bentuk evaluasi yang 

menggambarkan seseorang atas perasaan sikapnya senang atau tidak senang, puas 

atau tidak puas dalam bekerja (Rivai, 2015). Kepuasan kerja dapat mencerminkan 

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya, yang ini berdampak dalam sikap 

positif seorang karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi 

disekitar lingkungan kerjanya. 
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Hipotesis Penelitian 

Menurut Sekaran & Bougie (2013), hipotesis merupakan hubungan yang 

diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan 

dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis ini biasanya berupa perkiraan 

numerik atas populasi yang dinilai berdasarkan data sampel penelitian. Menguji 

hipotesis berarti menerapkan prosedur-prosedur statistik di mana di dalamnya 

peneliti mendeskripsikan dugaan-dugaannya terhadap populasi tertentu 

berdasarkan sampel penelitian. Hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut:  

H1: Terdapat pengaruh yang signifikan dari pelatihan terhadap kinerja karyawan. 

H2: Terdapat pengaruh yang signifikan dari Keterikatan Karyawan terhadap 

kinerja karyawan. 

H3: Terdapat pengaruh yang signifikan dari lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

H4: Terdapat pengaruh yang signifikan dari pelatihan terhadap kepuasan kerja. 

H5: Terdapat pengaruh yang signifikan Keterikatan Karyawan terhadap kepuasan 

kerja. 

H6: Terdapat pengaruh yang signifikan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja. 

H7: Terdapat pengaruh yang signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. 

H8: Diduga terdapat pengaruh langsung pelatihan terhadap kinerja karyawan lebih 

besar daripada pengaruh tidak langsung pelatihan terhadap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja. 

H9: Diduga pengaruh langsung Keterikatan Karyawan terhadap kinerja karyawan 

lebih besar daripada pengaruh tidak langsung pelatihan terhdap kinerja karyawan 

melalui kepuasan kerja. 

H10: Diduga pengaruh langsung lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan lebih 

besar daripada pengaruh tidak langsung lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan melalui kepuasan kerja.  

METODE PENELITIAN 

 Subyek dalam penelitian ini adalah karyawan tetap Grand Inna Malioboro 

Hotel Yogyakarta, sedangkan obyek penelitiannya adalah pelatihan, Keterikatan 
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Karyawan, lingungan kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menyebarkan 70 

kuesioner. Menurut Cresswell (2014) penelitian kuantitatif adalah untuk menguji 

teori teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel.  

DEFINISI OPERASIONAL 

Pelatihan  

Dimensi dalam pelatihan ini menurut Mangkunegera (2009), antara lain 

tujuan dan sasaran pelatihan harus jelas, kualifiasi pelatih (trainers), materi 

pelatihan disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai, metode pelatihan harus 

disesuaikan dengan tingkat kemampuan pegawai yang menjadi peserta dan peserta 

pelatihan harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 

Keterikatan Karyawan 

Dimensi dalam penelitian ini, Keterikatan Karyawan menurut Schaufeli dan 

Bakker (2003), antara lain vigor (semangat), dedication (dedikasi) dan absorption 

(perhatian penuh) 

Lingkungan Kerja 

Jenis lingkungan kerja menurut Sedarmayanti (2009) dibagi menjadi dua yaitu 

lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik 

adalah semua keadaan bentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang 

dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun. Sedangkan 

lingkungan kerja non-fisik adalah semua keadaan yang berkaitan dengan 

hubungan kerja, hubungan baik dengan atasan dan hubungan rekan kerja, atau 

hubungan dengan bawahan. 

Kinerja Karyawan 

Dimensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan 

menurut Mathis dan Jackson (2004), antara lain quantity of results/kuantitas 

output, uality of the results/ kualitas output, timeliness of results/ ketepatan waktu, 

presence/ kehadiran dan the ability to work together/ kemampuan bekerjasama 
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Kepuasan Kerja 

Dimensi kepuasan kerja dalam penelitian ini menurut Smith, Kendall dan 

Hullin 1969 (dalam Luthans 1998), antara lain pekerjaan itu sendiri, gaji/ upah, 

peluang promosi, supervisi dan rekan kerja. 

Populasi 

Dalam penelitian ini populasi yang digunakan mencakup seluruh 

karyawan tetap yang berada di Grand Inna Malioboro Yogyakarta yang berjumlah 

85 karyawan. 

Sampel Penelitian 

Jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini sebanyak 70 

karyawan tetap di Grand Inna Malioboro dengan menggunakan rumus slovin. 

METODE ANALISA DATA 

Analisa Deskriptif 

Menurut Sugiarto (2017) analisis deskriptif adalah analisis yang dilakukan 

dengan memaparkan atau mendeskripsikan data, analisis ini digunakan untuk 

menggambarkan informasi tentang karakteristik individu atau unit-unit analisis 

pada data yang menjadi perhatian. Penyajian datanya menggunakan tabel, grafik, 

meringkas dan menjelaskan data terkait untuk pemusatan dan variasi data atau 

bentuk distribusi data.   

Analisa Structural Equation Modelling (SEM) 

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis data SEM (Structural 

Equation Model), dengan menggunakan bantuan software PLS (Partial Least 

Square). Structural Equation Modeling (SEM) banyak digunakan dalam berbagai 

bidang ilmu dan dikembangkan sebagai jalan keluar dalam berbagai kesulitan 

yang terjadi dalam analisis multivariate. Model persamaan structural (Structural 

Equation Modeling) adalah generasi kedua teknik analisis multivariat (Bagozzi 

dan Fornell 1982 dalam Ghozali dan Fuad 2008) yang memungkinkan peneliti 

untuk menguji hubungan antara variabel yang kompleks baik recursive maupun 

non recursive untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan 

model. 

Partial Equation Model (PLS) 
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Menurut Wiyono (2011), PLS (Partial Least Square) adalah salah satu 

teknik SEM (Structural Equation Model) yang mampu menganalisis variabel 

laten, variabel indikator dan kesalahan pengukuran secara langsung. PLS (Partial 

Least Square) merupakan metode analisis yang kuat karena dapat diterapkan pada 

semua skala data, tidak banyak membutuhkan asumsi, dan ukuran sampel tidak 

harus besar. PLS (Partial Least Square) juga dapat digunakan untuk menjelaskan 

ada tidaknya hubungan antar variabel laten. Menurut Ghozali (2013) tujuan PLS 

(Partial Least Square) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai 

variabel laten untuk tujuan prediksi. PLS (Partial Least Square) dalam menilai 

menggunakan dua model, yaitu evaluasi model pengukuran (outer model) dimana 

dalam outer model terdapat tiga kriteria seperti convergent validity, discriminant 

validity dan composite realibility. Selanjutnya ada evalusi model structural (inner 

model). 

HASIL ANALISIS DATA 

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model) 

Convergent Validity 

 Convergent Validity diukur dengan menggunakan parameter loading faktor 

dan AVE (Average Variance Extracted). Ukuran refleksif dikatakan berkorelasi 

apabila nilai lebih dari 0,7 dengan konstruk yang diukur (Ghozali dan Latan, 

2015). Dalam penelitian ini semua variabel yang digunakan dalam penelitian 

dinyatakan diterima karena loading factor lebih dari 0,7. 

Discriminan Validity 

 Discriminan Validity dapat dilihat melalui nilai cross loading yang 

menunjukkan besarnya suatu korelasi antar konstruk dengan indikator satu dengan 

indikator lainnya. Standar nilai yang digunakan dalam cross loading harus lebih 

besar dari 0,7 atau dengan membandingkan nilai AVE (average variance 

extracted). Apabila nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai 

korelasi antara konstruk satu dengan yang lainnya, maka dikatakan memiliki nilai 

discriminant validity yang baik. Hasil penelitian yang didapatkan nilai cross 

loading masing-masing item memiliki nilai yang lebih besar saat dihubungkan 
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dengan variabel laten lainnya, sehingga membuktikan bahwa discriminant validty 

seluruh item dinyatakan valid. 

Composite Reliability 

 

 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 

 Dalam pengujian composite reliability atau cronbach’s alpha nilainya 

harus lebih besar dari 0,7. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa 

item pernyataan masing-masing variabel sudah menunjukkan lebih besar dari 0,7 

sehingga dinyatakan reliable. 

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. 

R-Square 

Tabel 3. R- Square 

 R-Square 

Kepuasan Kerja 0.863 

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 

Tabel 2. Composite Reliability -  
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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. 

Uji Hipotesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

0.198 0.196 0.068 2.925 0.004 

Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis 

Gambar 2. Hasil Uji Hipotesis 
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Karyawan 

Pelatihan -> 

Kepuasan 

Kerja 

0.323 0.314 0.123 2.629 0.009 

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 

 

Pembahasan 

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. 
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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. 

Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

 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. 

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. 

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. 

 

Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja 
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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 kebenarannya. 

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. 

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 signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis 

kedelapan menyatakan bahwa kepuasan kerja memediasi pelatihan terhadap 

kinerja karyawan terbukti kebenarannya. 

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 signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga 

hipotesis kesembilan menyatakan bahwa kepuasan kerja memediasi Keterikatan 

Karyawan terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya. 

Pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan 

Kerja sebagau Variabel Intervening 
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 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 signifikan terhadap kinerja karyawan. Sehingga hipotesis 

kesepuluh menyatakan bahwa kepuasan kerja memediasi lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan terbukti kebenarannya. 
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