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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan menjelaskan hasil penelitian tentang Pengaruh Pemberdayaan 

Karyawan, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening pada Bankaltimtara di Tanah 

Grogot, Paser, Kalimantan Timur. Pada penelitian ini kuisioner disebar kepada 

karyawan Bankaltimtara cabang Tanah Grogot sebanyak 85 kuisioner, dan 74 kuisioner 

yang kembali digunakan sebagai sampel penelitian. Penelitian ini kemudian dianalisis 

menggunakan software PLS 3.0. 

4.1.  Analisis Deskriptif 

4.1.1. Karakteristik Responden Penelitian 

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan, dari 74 responden diperoleh data 

tentang jenis kelamin responden penelitian. Hasil frekuensi jawaban responden 

berdasarkan jenis kelamin dapat ditunjukkan pada tabel 4.1. 

Table 4.1  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Frekuensi Presentase (%) 

Laki-laki 33 44,59 

Perempuan 41 55,41 

Total 74 100 

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan jenis 

kelamin.. Responden laki-laki sebanyak 33 karyawan (44,59%) sedangkan responden 
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perempuan sebanyak 41 karyawan (55,41%). Hal ini menunjukkan bahwa responden 

perempuan lebih banyak dibandingkan responden responden laki-laki. 

 
Gambar 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

2. Karakteristik responden Berdasarkan Usia 

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan, dari 74 responden diperoleh data 

tentang usia responden penelitian. Hasil frekuensi jawaban responden berdasarkan usia 

dapat ditunjukkan pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Usia Frekuensi Presentase (%) 

≤ 25 tahun 23 31,08 

26 - 35 tahun 36 48,65 

36 - 45 tahun 15 20,27 

46 - 55 tahun 0 0,00 

≥ 55 tahun 0 0,00 

Total 74 100,00 

 

LAKI-LAKI

43%

PEREMPUAN

57%

JENIS KELAMIN
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Responden dengan usia kurang dari 25 tahun sebanyak 23 karyawan (31,08%), 

responden yang berusia 26 sampai 35 tahun sebanyak 36 karyawan (48,65%), 

responden yang berusia 36 sampai 45 tahun sebanyak 15 karyawan (20,27%) 

sedangkan karyawan  yang berusia 46 sampai diatas 55 tahun tidak ada. Hal ini 

menunjukkan bahwa responden usia 26 sampai 35 tahun lebih dominan. 

 
Gambar 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

 

3. Karakteristik Responden Penelitian Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan, dari 74 responden diperoleh data 

karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir. Hasil frekuensi jawaban 

responden berdasarkan usia dapat ditunjukkan pada tabel 4.3. 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 
Pendidikan Terakhir Frekuensi Presentase (%) 

SMA/SMK 23 31,08 

D3 3 4,05 

S1 45 60,81 

S2 3 4,05 

≤ 25 
tahun
31%

26 - 35 
tahun
49%

36 - 45 
tahun
20%

USIA
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Total 74 100,00 

 

Responden dengan pendidikan terakhir SMA/SMK sebanyak 23 karyawan 

(31,08%), responden yang berpendidikan D3 sebanyak 3 karyawan (4,05%), responden 

yang berpendidikan  S1 sebanyak 45 karyawan (60,81%), sedangkan karyawan yang 

berpendidikan S2 sebanyak 3 karyawan (4,05%). Hal ini menunjukkan bahwa 

responden yang berpendidikan terakhir S1 lebih dominan sebanyak 60,81%. 

 
Gambar 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan, dari 74 responden diperoleh data 

karakteristik responden berdasarkan masa kerja. Hasil frekuensi jawaban responden 

berdasarkan masa kerja dapat ditunjukkan pada tabel 4.4. 

Tabel 4.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

Masa Kerja Frekuensi Presentase (%) 

≤ 3 tahun 19 25,68 

4-6 tahun  36 48,65 

SMA/SM
K

31%

D3
4%

S1
61%

S2
4%

PENDIDIKAN TERAKHIR
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7 - 9 tahun 17 22,97 

≥ 10 tahun 2 2,70 

Total  74 100,00 

 

Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan masa 

kerja. Responden dengan masa kerja kurang dari 3 tahun sebanyak 19 karyawan 

(25,68%), responden dengan masa kerja 4 sampai 6 tahun sebanyak 36 karyawan 

(48,65%), responden dengan masa kerja 7 sampai 9 tahun sebanyak 17 karyawan 

(22,97%), sedangkan karyawan dengan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 2 

karyawan (2,70%). Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan masa kerja 4 sampai 

6 tahun lebih dominan. 

 
Gambar 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 

 

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan 

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan, dari 74 responden diperoleh data 

karakteristik responden berdasarkan penghasilan perbulan. Hasil frekuensi jawaban 

responden berdasarkan penghasilan perbulan dapat ditunjukkan pada tabel 4.5 

≤ 3 tahun
26%

4 - 6 tahun
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7 - 9 
tahun
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tahun

3%
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Table 4.5 

Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Perbulan 
Penghasilan Perbulan Frekuensi Presentase (%) 

≤ Rp 2.500.000   

Rp 2.600.000 – Rp 3.000.000 13 17,57 

Rp 3.100.000 – Rp 4.500.000 33 44,59 

≥ Rp 4.600.000 21 28,38 

Total 74 100,00 

 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan 

penghasilan perbulan. Tidak ada responden dengan penghasilan perbulan kurang dari 

Rp. 2.500.000, responden dengan penghasilan perbulan Rp 2.600.000 sampai Rp 

3.000.000 sebanyak 33 karyawan (44,59%), responden dengan peenghasilan perbulan 

Rp 3.100.000 – Rp 4.500.000 sebanyak 33 karyawan (44,59%), sedangkan karyawan 

dengan penghasilan perbulan diatas Rp 4.600.000 sebanyak 21 karyawan (28,38%). 

Hal ini menunjukkan bahwa responden dengan pengahsilan perbulan Rp 3.100.000 – 

Rp 4.500.000 lebih dominan. 

 
Gambar 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Penghasilan Pebulan 
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6. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan  

Berdasarkan kuisioner yang dikumpulkan, dari 74 responden diperoleh data 

karakteristik responden berdasarkan status pernikahan. Hasil frekuensi jawaban 

responden berdasarkan status pernikahan dapat ditunjukkan pada tabel 4.6. 

Table 4.6 

Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 
Status Pernikahan Frekuensi Presentase (%) 

Sudah Menikah 35 47,30 

Belum Menikah 39 52,70 

Total  74 100,00 

 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan karakteristik responden berdasarkan status 

pernikahan. Responden dengan status pernikahan sudah menikah sebanyak 35 

karyawan (47,30%), sedangkan responden dengan status pernikahan belum menikah 

sebanyak 39 karyawan (52,70%).  

 
Gambar 4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Status Pernikahan 
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4.1.2.  Karakteristik Deskriptif Variabel Penelitian 

 Analisis deskriptif digunakan memahami data agar dapat mengetahui skor 

jawaban masing-masing pertanyaan setiap variabel yang sedang diteliti. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah Pemberdayaan Karyawan, Komitmen 

Organisasi, Budaya Organisasi, Kinerja Karyawan, Kepuasan Kerja. Penggunaan pada 

variabel menggunakan 1 sebagai skor terendah dan 5 skor tertinggi, maka dapat 

diperoleh interval sebagai berikut: 

Interval = (Nilai Maksimal -  Nilai Minimal) / (Jumlah Kelas) = (5-1) / 5 = 0.8 

Berdasarkan pada perhitungan diatas, maka skala distribusi kriteria pendapat adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 

Interval Skala 
Sangat Rendah : 1,00 – 1,80 

Rendah : 1,81 – 2,6 

Cukup : 2,62 – 3,42 

Tinggi : 3,43 – 4,231 

Sanagt Tinggi : 4,24 – 5,00 

 

4.2.  Hasil Analisis Variabel Independen 

 Variabel Independen pada penelitian ini adalah Pemberdayaan Karyawan (X1), 

Komitmen Organisasi (X2), dan Budaya Organisasi (X3). Hasil analisis deskriptif 

terhadap variabel independen adalah sebagai berikut: 
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4.2.1.  Pemberdayaan Karyawan (X1) 

Pada variabel Pemberdayaan Karyawan terdapat 4 indikator dengan 12 

pertanyaan. Setelah ke-12 item pertanyaan ini dirata-rata dan diklasifikasi, maka 

deskripsi variabel pemberdayaan karyawan disajikan pada tabel 4.7 

Tabel 4.7 

Deskriptif Variabel Pemberdayaan Karyawan 

Variabel Pemberdayaan Karyawan 

Kode Meaningfulness (X1a) Rata-rata Kriteria 

X1a1 Saya mengerjakan tugas sesuai petunjuk teknis yang 

diberikan. 

3,97 Tinggi 

X1a2 Pekerjaan saya mencapai target yang optimal dalam 

menjalankan program kegiatan yang ditetapkan. 

3,89 Tinggi 

X1a3 Setiap hari saya memiliki kesempatan untuk 

mengerjakan apa yang saya kerjakan secara baik. 

3,84 Tinggi 

Kode Competence (X1b) Rata-rata Kriteria 

X1b1 Saya ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan 

tingkat pendidikan yang saya miliki. 
 

3,54 Tinggi 

X1b2 Beban pekerjaan yang diberikan sesuai dengan tingkat 

pendidikan saya. 

3,58 Tinggi 

X1b3 Saya memiliki pengalaman kerja pada bidang pekerjaan 

saya saat ini. 

3,35 Cukup 

Kode Self-determination (X1c) Rata-rata Kriteria 

X1c1 Saya melaksanakan kewajiban secara sadar sesuai 

tanggung jawab saya pada perusahaan. 

4,01 Tinggi 

X1c2 Saya menanggung segala sesuatu akibat dari tindakan 

yang telah saya lakukan. 

4,03 Tinggi 

X1c3 Saya tidak akan meninggalkan pekerjaan sebelum jam 

kerja berakhir. 

3,92 Tinggi 

Variabel Pemberdayaan Karyawan 
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Kode Impact (X1d) Rata-rata Kriteria 

X1d1 Hasil kerja saya sesuai dengan harapan atasan. 3,70 Tinggi 

X1d2 Saya merasa gaji yang saya dapatkan adil untuk 

pekerjaan yang saya kerjakan.  

3,54 Tinggi 

X1d3 Saya menerima penghargaan atau pujian karena 

mengerjakan pekerjaan dengan baik. 

3,45 Tinggi 

Rata-Rata 3,74  

 Pada tabel 4.7 dapat dinyatakan respon penelitian pada variabel pemberdayaan 

karyawan diperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,03 dan nilai rata-rata 

terendah yaitu sebesar 3,35, dan nilai rata-rata dari keseluruhan variabel pemberdayaan 

karyawan adalah sebesar 3,74 yang berarti berada pada interval (3,43 – 4,23) atau 

dalam kategori tinggi. Hasil penilaian ini menunjukan bahwa pemberdayaan karyawan 

yang terjadi pada karyawan PT. BPD Kaltim Cabang Tana Paser tergolong tinggi. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan karyawan 

memberikan pengaruh yang tinggi kepada karyawan. 

4.2.2.  Komitmen Organisasi (X2) 

Pada variabel Komitmen Organisasi terdapat 3 indikator dengan 12 pertanyaan. 

Setelah 12 item pertanyaan ini dirata-rata dan diklasifikasi, maka deskripsi variabel 

komitmen organisasi disajikan pada tabel 4.8. 

 

 

Tabel 4.8 

Deskriptif Variabel Komitmen Oragnisasi 
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Variabel Komitmen Organisasi 

Kode Affective commitment (X2a) Rata-rata Kriteria 

X2a1 Saya senang berkarir sepanjang hidup dalam organisasi. 3,3 Cukup 

X2a2 Masalah organisasi adalah masalah setiap karyawan. 3,47 Tinggi 

X2a3 Rasa memiliki terhadap organisasi. 3,58 Tinggi 

X2a4 Saya memiliki kebanggaan menjadi bagian dari 

keluarga organisasi 

3,58 Tinggi 

Kode Continuance commitment (X2b) Rata-rata Kriteria 

X2b1 Saya tetap bertahan di organisasi karena kebutuhan gaji. 3,42 Cukup 

X2b2 Saya tetap tinggal di organisasi karena keuntungan yang 

saya dapatkan dari organisasi.  

3,46 Tinggi 

X2b3 Susah untuk meninggalkan organisasi meskipun saya 

sangat ingin untuk meninggalkan organiasasi. 

3,19 Cukup 

X2b4 Saya bertahan pada organiasasi karena tidak ada 

alternatif pekerjaan lain. 

3,27 Cukup 

Kode Normative commitment (X2c) Rata-rata Kriteria 

X2c1 Saya tidak akan meninggalkan organisasi meskipun hal 

tersebut menguntungkan. 

3,27 Cukup 

X2c2 Saya sadar bahwa komitmen adalah sesuatu yang harus 

dilakukannya  

3,59 Tinggi 

X2c3 Saya memiliki keyakinan terhadap organisasi 3,58 Tinggi 

X2c4 Saya tidak meninggalkan organisasi karena adanya 

tanggung jawab yang tinggi dalam suatu organisasi. 

3,58 Tinggi 

Rata-Rata 3,44  

 

Pada tabel 4.8 dapat dinyatakan respon penelitian pada variabel komitmen 

organisasi diperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,59 dan nilai rata-rata 

terendah yaitu sebesar 3,19. Pada nilai rata-rata dari keseluruhan variabel komitmen 
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organisasi adalah sebesar 3,44 yang berarti berada pada interval (3,43 – 4,23) atau 

dalam kategori tinggi. Hasil penilaian ini menunjukan bahwa komitmen organisasi 

yang terjadi pada karyawan PT. BPD Kaltim Cabang Tana Paser tergolong tinggi. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa komitmen organisasi memberikan 

pengaruh yang tinggi kepada karyawan. 

4.2.3.  Budaya Organisasi (X3) 

 Pada variabel Komitmen Organisasi terdapat 7 indikator dengan 23 pertanyaan. 

Setelah 23 item pertanyaan tersebut dirata-rata dan diklasifikasi, maka deskripsi 

variabel budaya organisasi disajikan pada tabel 4.9. 

Tabel 4.9 

Deskriptif Variabel Budaya Organisasi 

Variabel Budaya Oragnisasi 

Kode Innovation and Risk Taking (X3a) Rata-rata Kriteria 

X3a1 Saya dilibatkan anggota organisasi dalam pengambilan 

keputusan 

3,35 Cukup 

X3a2 Saya diberikan kebebasan untuk berinovasi 3,68 Tinggi 

X3a3 Saya diberikan kebebasan untuk mengungkapkan 

gagasan 

3,76 Tinggi 

Kode Attention to Detail (X3b) Rata-rata Kriteria 

X3b1 Atasan saya menyampaikan tujuan organisasi secara 

detail 

3,86 Tinggi 

X3b2 Organiasi memberikan informasi mengenai rancangan 

rencana pembelajaran secara detail 

3,81 Tinggi 

X3b3 Organisasi memberikan arahan yang jelas mengenai 

pekerjaan yang harus dilakukan 

3,8 Tinggi 

Variabel Budaya Oragnisasi 
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X3b4 Saya dituntut organisasi untuk melakukan pekerjaan 

dengan tepat 

3,99 Tinggi 

Kode Outcome Orientation (X3c) Rata-rata Kriteria 

X3c1 Organisasi mengevaluasi hasil kerja saya secara rutin 3,78 Tinggi 

X3c2 Saya mampu memenuhi target yang telah ditentukan 

organisasi 

3,76 Tinggi 

X3c3 Saya mampu memenuhi standar kerja yang telah 

ditetapkan organisasi 

3,73 Tinggi 

Kode People Orientation (X3d) Rata-rata Kriteria 

X3d1 Saya mampu menciptakan hubungan harmonis antar 

rekan kerja 

3,86 Tinggi 

X3d2 Tercipta hubungan harmonis antara pemimpin dengan 

anggota organisasi 

3,84 Tinggi 

X3d3 Saya mendapatkan bonus atas pekerjaan yang telah saya 

selesaikan dengan baik 

3,69 Tinggi 

Kode Team Orientation (X3e) Rata-rata Kriteria 

X3e1 Saya mengutamakan kepentingan kelompok 3,78 Tinggi 

X3e2 Terjadi kebersamaan antar anggota tim 3,8 Tinggi 

X3e3 Terdapat koordinasi antara kelompok satu dengan 

kelompok lainnya 

3,72 Tinggi 

X3e4 Terdapat koordinasi antar anggota tim 3,77 Tinggi 

Kode Aggressiveness (X3f) Rata-rata Kriteria 

X3f1 Organisasi mampu menumbuhkan semangat anggota 

organisasi 

3,66 Tinggi 

X3f2 organisasi mampu menumbuhkan rasa bersaing untuk 

mencapai prestasi 

3,66 Tinggi 

X3f3 Organisasi mampu memotivasi anggota organisasi 

untuk meraih prestasi 
 

3,69 Tinggi 

Variabel Budaya Oragnisasi 

Kode Stability (X3g) Rata-rata Kriteria 
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X3g1 Organisasi telah menetapkan prosedur kerja 4,07 Tinggi 

X3g2 Organisasi telah menetapkan standar kerja 4,04 Tinggi 

X3g3 Organisasi menyediakan informasi terkait pekerjaan 4 Tinggi 

Rata-Rata 3,8  

 

 Pada tabel 4.9 dapat dinyatakan respon penelitian pada variabel budaya 

organisasi diperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu terbesar 4,07 dan nilai rata-rata 

terendah yaitu sebesar 3,35. Pada nilai rata-rata dari keseluruhan variabel budaya 

oragnisasi adalah sebesar 3,8 yang berarti berada pada interval (3,43 – 4,23) atau dalam 

kategori tinggi. Hasil penilaian ini menunjukan bahwa budaya organisasi yang terjadi 

pada karyawan PT. BPD Kaltim Cabang Tana Paser tergolong tinggi. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa budaya organisasi memberikan pengaruh yang 

tinggi kepada karyawan. 

4.3. Hasil Analisis Variabel Intervening 

Variabel Intervening pada penelitian ini adalah Kepuasan Kerja (Z). Hasil 

analisis deskriptif terhadap variabel intervening pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

4.3.1.  Kepuasan Kerja (Z) 

 Pada variabel  kepuasan kerja terdapat 5 indikator dengan 17 pertanyaan. 

Setelah 17 item pertanyaan tersebut dirata-rata dan diklasifikasi, maka deskripsi 

variabel budaya organisasi disajikan pada tabel 4.10. 

Tabel 4.10 
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Deskriptif Variabel Kepuasan Kerja 

Variabel Kepuasan Kerja 

Kode Salary (Z1a) Rata-rata Kriteria 

Z1a1 Tingkat gaji saya sesuai dengan latar belakang 

pendidikan saya 

3,54 Tinggi 

Z1a2 Tingkat gaji saya sesuai dengan kemampuan yang saya 

miliki 

3,57 Tinggi 

Z1a3 Tingkat gaji saya sesuai dengan tanggung 

jawab/jabatan yang saya emban 

3,64 tinggi 

Z1a4 Tingkat gaji saya sesuai dengan standar yang ditetapkan 3,62 Tinggi 

Kode Promotion (Z1b) Rata-rata Kriteria 

Z1b1 Saya memiliki peluang untuk mengikuti program 

promosi jabatan 

3,57 Tinggi 

Z1b2 Saya mendapatkan keadilan promosi jabatan 3,54 Tinggi 

Z1b3 Saya mendapatkan kesesuaian antara promosi jabatan 

dengan standar yang ditetapkan 
 

3,5 Tinggi 

Kode Supervision (Z1c) Rata-rata Kriteria 

Z1c1 Saya mendapat pengawasan dari atasan saat bekerja 3,84 Tinggi 

Z1c2 Saya mendapat dukungan dari atasan dalam melakukan 

pekerjaan 

3,8 Tinggi 

Z1c3 Saya mendapat bantuan dari atasan ketika sedang 

mengalami kesulitan kerja 

3,8 Tinggi 

Variabel Kepuasan Kerja 

Kode Work itself  (Z1d) Rata-rata Kriteria 

Z1d1 Saya memiliki kesempatan untuk menerima tanggung 

jawab yang lebih besar 

3,62 Tinggi 

Z1d2 Saya memiliki kesempatan untuk mengembangkan 

kemampuan 

3,55 Tinggi 

Z1d3 Saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan 

ketrampilan baru 

3,62 Tinggi 
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Z1d4 Saya memiliki kesempatan menerima tanggung jawab 

sesuai dengan kemampuan 

3,73 Tinggi 

Kode Co-workers (Z1e) Rata-rata Kriteria 

Z1e1 Saya mendapatkan dukungan dari rekan kerja saya saat 

melakukan pekerjaan 

3,8 Tinggi 

Z1e2 Saya memiliki rasa kekeluargaan ditempat kerja 3,9 Tinggi 

Z1e3 Saya mendapatkan bantuan dari rekan kerja saya ketika 

sedang mengalami kesulitan kerja 

3,86 Tinggi 

Rata-Rata 3,68  

 

 Pada tabel 4.10 dapat dinyatakan respon penelitian pada variabel kepuasan 

kerja diperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 3,9 dan nilai rata-rata terendah 

yaitu sebesar 3,5. Pada nilai rata-rata dari keseluruhan variabel kepuasan kerja adalah 

sebesar 3,68 yang berarti berada pada interval (3,43 – 4,23) atau dalam kategori tinggi. 

Hasil penilaian ini menunjukan bahwa kepuasan kerja yang terjadi pada karyawan PT. 

BPD Kaltim Cabang Tana Paser tergolong tinggi. Berdasarkan hasil tersebut dapat 

dinyatakan bahwa kepuasan kerja memberikan pengaruh yang tinggi kepada karyawan. 

4.4. Hasil Analisis Variabel Dependen 

Variabel Dependen pada penelitian ini adalah kinerja karyawan (Y). Hasil 

analisis deskriptif terhadap variabel dependen pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

4.4.1.  Kinerja Karyawan (Y) 



132 
 

Pada variabel  kinerja karyawan terdapat 6 indikator dengan 22 pertanyaan. 

Setelah 22 item pertanyaan tersebut dirata-rata dan diklasifikasi, maka deskripsi 

variabel budaya organisasi disajikan pada tabel 4.11. 

Tabel 4.11 

 Deskriptif Variabel Kinerja Karyawan 

Variabel Kinerja Karyawan 

Kode Quality (Y1a) Rata-rata Kriteria 

Y1a1 Saya memiliki ketelitian dalam melakukan pekerjaan 4,01 Tinggi 

Y1a2 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

standar kerja 

4,03 Tinggi 

Y1a3 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan 

prosedur kerja 

3,88 Tinggi 

Kode Quantity (Y1b) Rata-rata Kriteria 

Y1b1 Saya mampu untuk memenuhi target kerja yang 

ditentukan 

3,88 Tinggi 

Y1b2 Saya mampu untuk memenuhi tanggung jawab yang 

diberikan 

3,85 Tinggi 

Y1b3 Saya mampu untuk memenuhi tanggung jawab sesuai 

prosedur kerja 
 

3,85 Tinggi 

Variabel Kinerja Karyawan 

Kode Timelines (Y1c) Rata-rata Kriteria 

Y1c1 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan sebelum batas 

waktu yang ditentukan 

3,55 Tinggi 

Y1c2 Saya memiliki ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

3,77 Tinggi 

Y1c3 Saya memiliki ketepatan waktu dalam menggunakan 

waktu istirahat 

3,46 Tinggi 

Y1c4 Saya memiliki ketepatan waktu jam masuk kantor 3,74 Tinggi 



133 
 

Y1c5 Saya memiliki ketepatan waktu jam pulang kantor 3,3 Cukup 

Kode Cost effectiveness (Y1d) Rata-rata Kriteria 

Y1d1 Saya mampu bekerja secara efektif 3,81 Tinggi 

Y1d2 Saya mampu mengurangi kesalahan saat bekerja 3,84 Tinggi 

Y1d3 Saya memiliki ketepatan waktu dalam menyelesaikan 

pekerjaan 

3,84 Tinggi 

Y1d4 Saya memiliki kemampuan menguasai bidang 

pekerjaan yang dilakukan 

3,8 Tinggi 

Y1d5 Saya mampu mengoptimalkan biaya yang mendukung 

kegiatan pembelajaran 

3,49 Tinggi 

Kode Need for supervisor (Y1e) Rata-rata Kriteria 

Y1e1 Saya mampu bekerja tanpa ada pengawasan 3,78 Tinggi 

Y1e2 Saya mampu bertanggung jawab dalam bekerja 3,88 Tinggi 

Y1e3 Saya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik 

tanpa bantuan pengawas saat sedang mengalami 

kesulitan 
 

3,77 Tinggi 

Kode Interpersonal impact (Y1f) Rata-rata Kriteria 

Y1f1 Saya mampu menghargai hasil kerja sesama rekan kerja 4,09 Tinggi 

Y1f2 Saya mampu untuk bekerja sama dengan baik 4,09 Tinggi 

Variabel Kinerja Karyawan 

Y1f3 Saya memiliki kemauan untuk mendukung rekan kerja 3,96 Tinggi 

Rata-Rata 3,803  

  

 Pada tabel 4.11 dapat dinyatakan respon penelitian pada variabel kinerja 

karyawan diperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu sebesar 4,09 dan nilai rata-rata 

terendah yaitu sebesar 3,3. Pada nilai rata-rata dari keseluruhan variabel kinerja 

karaywan adalah sebesar 3,8 yang berarti berada pada interval 3,43 – 4,23atau dalam 



134 
 

kategori tinggi. Hasil penilaian ini menunjukan bahwa kinerja karyawan yang terjadi 

pada karyawan PT. BPD Kaltim Cabang Tana Paser tergolong tinggi. Berdasarkan 

hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa kinerja karyawan memberikan pengaruh yang 

tinggi kepada karyawan. 

4.5. Analisis Kuantitatif 

  Penelitian kuantitatif analisis data adalah hal yang harus dilakukan stelah semua 

data dari responden telah terkumpul. Selanjutnya, mengelompokkan data berdasarkan 

variabel dan jenis responden, mentabulasi data sesuai variabel dari semua responden, 

menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti. Selanjutnya, melakukan perhitungan 

guna untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji 

hipotesis yang diajukan. Analisis data digunakan untuk mengetahui hasil dari 

penelitian tersebut akan diterima atau ditolak. 
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4.5.1.  Pengukuran Model (Outer Model) 

 
Gambar 4.7 Pengujian Model Pengukuran 

 

 

1. Convergent Validity 

 Convergent validity diukur dengan menggunakan parameter outer loading dan 

AVE (Average Variance Extraced). Ukuran refleksif individual dikatakan berkolerasi 

jika nilai lebih dari 0,7 dengan konstruk yang  ingin diukur (Ghozali and Latan, 2015) 
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Convergent Validity – Outer Loading 

Konstruk Kode Loading Factor Keterangan 

Pemberdayaan 

Karyawan 

(X1) 

X1a1 0,864 Valid 

X1a2 0,832 Valid 

X1a3 0,872 Valid 

X1b1 0,791 Valid 

X1b2 0,795 Valid 

X1b3 0,745 Valid 

X1c1 0,821 Valid 

X1c2 0,826 Valid 

X1c3 0,820 Valid 

X1d1 0,890 Valid 

X1d2 0,719 Valid 

X1c3 0,723 Valid 

Komitmen Organisasi 

(X2) 

X2a1 0,828 Valid 

X2a2 0,725 Valid 

X2a3 0,910 Valid 

X2a4 0,918 Valid 

X2b1 0,830 Valid 

X2b2 0,812 Valid 

X2b3 0,807 Valid 

X2b4 0,797 Valid 

X2c1 0,740 Valid 

X2c2 0,875 Valid 

X2c3 0,891 Valid 

X2c4 0,874 Valid 

Budaya Oragnisasi 

(X3) 

X3a1 0,788 Valid 

X3a2 0,793 Valid 

X3a3 0,856 Valid 

X3b1 0,845 Valid 

X3b2 0,857 Valid 

X3b3 0,878 Valid 

X3b4 0,845 Valid 

X3c1 0,888 Valid 

X3c2 0,834 Valid 

X3c3 0,818 Valid 

X3d1 0,846 Valid 

X3d2 0,845 Valid 

X3d3 0,749 Valid 

X3e1 0,809 Valid 
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X3e2 0,816 Valid 

X3e3 0,879 Valid 

X3e4 0,832 Valid 

X3f1 0,869 Valid 

X3f2 0,816 Valid 

X3f3 0,783 Valid 

X3g1 0,795 Valid 

X3g2 0,818 Valid 

X3g3 0,829 Valid 

Kepuasan Kerja 

(Z) 

Z1a1 0,801 Valid 

Z1a2 0,847 Valid 

Z1a3 0,886 Valid 

Z1a4 0,876 Valid 

Z1b1 0,817 Valid 

Z1b2 0,860 Valid 

Z1b3 0,887 Valid 

Z1c1 0,799 Valid 

Z1c2 0,855 Valid 

Z1c3 0,857 Valid 

Z1d1 0,864 Valid 

Z1d2 0,828 Valid 

Z1d3 0,863 Valid 

Z1d4 0,917 Valid 

Z1e1 0,839 Valid 

Z1e2 0,846 Valid 

Z1e3 0,854 Valid 

Kinerja Karyawan 

(Y) 

Y1a1 0,813 Valid 

Y1a2 0,867 Valid 

Y1a3 0,887 Valid 

Y1b1 0,863 Valid 

Y1b2 0,896 Valid 

Y1b3 0,878 Valid 

Y1c1 0,788 Valid 

Y1c2 0,862 Valid 

Y1c3 0,760 Valid 

Y1c4 0,849 Valid 

Y1c5 0,704 Valid 

Y1d1 0,851 Valid 

Y1d2 0,764 Valid 

Y1d3 0,889 Valid 

Y1d4 0,760 Valid 
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Y1d5 0,760 Valid 

Y1e1 0,889 Valid 

Y1e2 0,882 Valid 

Y1e3 0,817 Valid 

Y1f1 0,902 Valid 

Y1f2 0,888 Valid 

Y1f3 0,823 Valid 

Berdasarkan tabel 4.12  nilai loading diatas, dapat disimpulkan bahwa pada pengujian 

ini semua item dari variabel penelitian sudah valid dan telah memenuhi convergent 

validity atau dinyatakan valid dikarenakan seluruh item memiliki nilai loading di atas 

0,7. 

2. Discriminant Validity 

  Discriminant Validity digunakan untuk menguji validitas suatu model. 

Discriminant Validity dapat dilihat melalui nilai cross loading yang menunjukkan 

besarnya korelasi antar konstruk dengan indikatornya dan indikator dari konstruk 

lainnya. Standar nilai yang digunakan untuk cross loading yaitu harus lebih besar dari 

0,7 atau dengan membandingkan nilai square root of average variance  extracted 

(AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam 

model. Apabila nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi 

antara konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai 

discriminant validity yang baik. 
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Tabel 4.13 

Discriminant Validity – Cross Loading 

 Kode Budaya 

Organisasi 

Kepuasan 

Kerja 

Kinerja 

Karyawan  

Komiitmen 

Organisasi 

Pemberdayaan 

Karyawan 

Pemberdayaan1 X1a1 0,573 0,634 0,648 0,484 0,864 

Pemberdayaan2 X1a2 0,642 0,698 0,758 0,668 0,832 

Pemberdayaan3 X1a3 0,676 0,753 0,739 0,653 0,872 

Pemberdayaan4 X1b1 0,624 0,621 0,597 0,518 0,791 

Pemberdayaan5  X1b2 0,585 0,658 0,673 0,521 0,795 

Pemberdayaan6 X1b3 0,646 0,604 0,629 0,488 0,745 

Pemberdayaan7 X1c1 0,595 0,617 0,697 0,498 0,821 

Pemberdayaan8 X1c2 0,592 0,680 0,710 0,551 0,826 

Pemberdayaan9 X1c3 0,651 0,699 0,699 0,569 0,820 

Pemberdayaan10 X1d1 0,670 0,677 0,732 0,641 0,890 

Pemberdayaan11 X1d2 0,630 0,606 0,633 0,603 0,719 

Pemberdayaan12 X1c3 0,639 0,613 0,683 0,624 0,723 

Komitmen1 X2a1 0,617 0,651 0,720 0,828 0,581 

Komitmen2 X2a2 0,497 0,577 0,612 0,725 0,445 

Komitmen3 X2a3 0,730 0,797 0,816 0,910 0,687 

Komitmen4 X2a4 0,703 0,753 0,745 0,918 0,654 

Komitmen5 X2b1 0,578 0,589 0,643 0,830 0,566 

Komitmen6 X2b2 0,584 0,542 0,576 0,812 0,486 

Komitmen7 X2b3 0,574 0,584 0,628 0,807 0,542 

Komitmen8 X2b4 0,646 0,603 0,703 0,797 0,629 

Komitmen9 X2c1 0,562 0,549 0,589 0,740 0,527 

Komitmen10 X2c2 0,684 0,663 0,713 0,875 0,646 

Komitmen11 X2c3 0,654 0,700 0,743 0,891 0,629 
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Komitmen12 X2c4 0,632 0,695 0,706 0,874 0,624 

Budaya1 X3a1 0,788 0,631 0,692 0,527 0,618 

Budaya2 X3a2 0,793 0,665 0,669 0,571 0,564 

Budaya3 X3a3 0,856 0,708 0,766 0,594 0,626 

Budaya4 X3b1 0,845 0,658 0,700 0,605 0,665 

Budaya5 X3b2 0,857 0,694 0,739 0,715 0,678 

Budaya6 X3b3 0,878 0,698 0,732 0,679 0,626 

Budaya7 X3b4 0,845 0,725 0,758 0,610 0,668 

Budaya8 X3c1 0,888 0,800 0,839 0,698 0,791 

Budaya9 X3c2 0,834 0,749 0,740 0,608 0,735 

Budaya10 X3c3 0,818 0,737 0,812 0,724 0,698 

Budaya11 X3d1 0,846 0,741 0,780 0,663 0,704 

Budaya12 X3d2 0,845 0,711 0,718 0,589 0,675 

Budaya13 X3d3 0,749 0,649 0,645 0,485 0,568 

Budaya14 X3e1 0,809 0,710 0,772 0,587 0,662 

Budaya15 X3e2 0,816 0,712 0,742 0,604 0,690 

Budaya16 X3e3 0,879 0,716 0,758 0,694 0,673 

Budaya17 X3e4 0,832 0,663 0,695 0,678 0,593 

Budaya18 X3f1 0,869 0,691 0,752 0,633 0,622 

Budaya19 X3f2 0,816 0,658 0,676 0,640 0,581 

Budaya20 X3f3 0,783 0,557 0,598 0,498 0,486 

Budaya21 X3g1 0,795 0,557 0,630 0,545 0,578 

Budaya22 X3g2 0,818 0,624 0,674 0,633 0,598 

Budaya23 X3g3 0,829 0,608 0,698 0,656 0,618 

Kepuasan1 Z1a1 0,573 0,801 0,674 0,557 0,605 

Kepuasan2 Z1a2 0,749 0,847 0,743 0,614 0,711 
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Kepuasan3 Z1a3 0,757 0,886 0,801 0,659 0,749 

Kepuasan4 Z1a4 0,700 0,876 0,812 0,674 0,717 

Kepuasan5 Z1b1 0,610 0,817 0,734 0,653 0,603 

Kepuasan6 Z1b2 0,788 0,860 0,793 0,651 0,713 

Kepuasan7 Z1b3 0,743 0,887 0,765 0,642 0,708 

Kepuasan8 Z1c1 0,646 0,799 0,707 0,598 0,675 

Kepuasan9 Z1c2 0,734 0,855 0,713 0,633 0,676 

Kepuasan10 Z1c3 0,696 0,857 0,773 0,608 0,677 

Kepuasan11 Z1d1 0,721 0,864 0,862 0,738 0,754 

Kepuasan12 Z1d2 0,720 0,828 0,721 0,684 0,662 

Kepuasan13 Z1d3 0,712 0,863 0,723 0,643 0,647 

Kepuasan14 Z1d4 0,764 0,917 0,851 0,725 0,752 

Kepuasan15 Z1e1 0,626 0,839 0,779 0,690 0,627 

Kepuasan16 Z1e2 0,672 0,846 0,773 0,663 0,737 

Kepuasan17 Z1e3 0,713 0,854 0,818 0,778 0,728 

Kinerja1 Y1a1 0,749 0,712 0,813 0,630 0,725 

Kinerja2 Y1a2 0,750 0,784 0,867 0,659 0,729 

Kinerja3 Y1a3 0,750 0,757 0,887 0,780 0,740 

Kinerja4 Y1b1 0,728 0,812 0,863 0,597 0,734 

Kinerja5 Y1b2 0,758 0,765 0,896 0,741 0,706 

Kinerja6 Y1b3 0,729 0,769 0,878 0,782 0,724 

Kinerja7 Y1c1 0,610 0,659 0,788 0,661 0,645 

Kinerja8 Y1c2 0,739 0,738 0,862 0,744 0,701 

Kinerja9 Y1c3 0,675 0,614 0,760 0,622 0,604 

Kinerja10 Y1c4 0,704 0,780 0,849 0,720 0,674 

Kinerja11 Y1c5 0,675 0,600 0,704 0,653 0,571 
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Kinerja12 Y1d1 0,731 0,778 0,851 0,764 0,718 

Kinerja13 Y1d2 0,771 0,734 0,764 0,561 0,711 

Kinerja14 Y1d3 0,748 0,861 0,889 0,722 0,802 

Kinerja15 Y1d4 0,632 0,697 0,760 0,532 0,693 

Kinerja16 Y1d5 0,772 0,710 0,760 0,669 0,648 

Kinerja17 Y1e1 0,759 0,792 0,889 0,783 0,736 

Kinerja18 Y1e2 0,798 0,762 0,882 0,787 0,729 

Kinerja19 Y1e3 0,665 0,764 0,817 0,699 0,672 

Kinerja20 Y1f1 0,827 0,853 0,902 0,686 0,803 

Kinerja21 Y1f2 0,796 0,819 0,888 0,696 0,788 

Kinerja22 Y1f3 0,679 0,800 0,823 0,636 0,700 

 

3. Composite Reliability 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk membuktikan akurasi, konsistensi, dan 

ketepatan instrument dalam mengukur suatu konstruk. Nilai batas untuk tingkat 

reliabilitas lebih besar dari 0,7. Berikut adalah hasil dari uji reliabilitas: 

Tabel 4.14 

Hasil uji Reliabilitas – Composite Reliability 

 AVE 
Composite 

Reliability 

Cronbach’s 

Alpha 

Keterangan 

Pemberdayaan Karyawan 0,656 0,958 0,952 Reliable 

Komitmen Organisasi 0,699 0,965 0,960 Reliable 

Budaya Organisasi 0,690 0,981 0,979 Reliable 

Kinerja Karyawan 0,702 0,981 0,979 Reliable 

Kepuasan Kerja 0,728 0,978 0,977 Reliable 
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 Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai dari semua variabel dalam pengujian 

reliabilitas baik menggunakan Cronbach’s Alpha maupun menggunakan Composite 

Reliability nilainya lebih dari 0,70. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel – 

variabel yang diujikan valid dan reliable, sehingga dapat dilanjutkan untuk menguji 

model struktural.  

4.5.2.  Analisis Model Struktural (Inner Model)  

 Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi 

hubungan antar variabel laten. Model stuktural dalam PLS dievaluasi menggunakan R2 

untuk konstruk dependen, nilai koesfisien path atau t-values tiap path untuk uji 

signifikansi antar konstruk dalam model stuktural. 

1. R-Square (R2) 

Tabel 4.15 

Nilai R² Variabel Endogen 

 R Square 

Kepuasan Kerja 0,781 

Kinerja Karyawan 0,896 

 

 Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa model pengaruh Pengaruh Pemberdayaan 

Karyawan, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

memberikan nilai sebesar 0,896 dan dapat diinterprestasikan bahwa variabilitas 

konstruk Kinerja Karyawan yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk Pengaruh 

Pemberdayaan Karyawan, Komitmen Organisasi, dan Budaya Organisasi adalah 

sebesar 89,6% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini. 
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Begitu juga dengan model pengaruh Pengaruh Pemberdayaan Karyawan, Komitmen 

Organisasi, dan Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja memberikan nilai sebesar 

0,781, yang dapat diinterprestasikan bahwa variabilitas konstruk kepuasan kerja yang 

dapat dijelaskan oleh variabilitas Pengaruh Pemberdayaan Karyawan, Komitmen 

Organisasi, dan Budaya Organisasi adalah sebesar 78,1%, sedangkan sisanya 

dijelaskan oleh variabel – variabel diluar penelitian ini. 

2. Uji Hipotesis  

 
Gambar 4.8 Hasil Uji Hipotesis 

 Berdasarkan pada gambar diatas dapat dijelaskan hasil pengujian model stuktural 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 



145 
 

Tabel 4.16 

Hasil Pengujian Model Stuktural 

 
Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Value 

Pemberdayaan Karyawan -> Kinerja 

Karyawan 
0,209 0,215 0,075 2,807 0,005 

Komitmen Organisasi -> Kinerja 

Karyawan 
0,197 0,196 0,082 2,413 0,016 

Budaya Organisasi -> Kinerja Karyawan 0,266 0,249 0,126 2,121 0,034 

Pemberdayaan Karyawan -> Kepuasan 

Kerja 
0,352 0,350 0,103 3,403 0,001 

Komitmen Organisasi -> Kepuasan Kerja 0,260 0,258 0,086 3,009 0,003 

Budaya Organisasi -> Kepuasan Kerja 0,358 0,360 0,106 3,387 0,001 

Kepuasan Kerja -> Kinerja Karyawan 0,360 0,373 0,091 3,944 0,000 

Pemberdayaan Karyawan -> Kepuasan 

Kerja -> Kinerja Karyawan 
0,126 0,131 0,054 2,363 0,019 

Komitmen Organisasi -> Kepuasan Kerja 

-> Kinerja Karyawan 
0,093 0,095 0,037 2,496 0,013 

Budaya Organisasi -> Kepuasan Kerja -> 

Kinerja Karyawan 
0,129 0,134 0,053 2,424 0,016 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.16, penentuan hipotesis diterima atau ditolak 

dijelaskan sebagai berikut: 

1) Pengujian Hipotesis Pertama 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,209 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,807. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,807>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, sehingga hipotesis pertama yang menyatakan pemberdayaan 

karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan TERBUKTI. 
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2) Pengujian Hipotesis Kedua 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,197 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,413. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,413>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis kedua yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan TERBUKTI. 

3) Pengujian Hipotesis Ketiga 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,266 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,121. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,121>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis ketiga yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan TERBUKTI. 

4) Pengujian Hipotesis Keempat 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,352 dan memiliki nilai statistik sebesar 3,403. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (3,403>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan 

kerja, sehingga hipotesis keempat yang menyatakan pemberdayaan karyawan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja TERBUKTI. 
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5) Pengujian Hipotesis Kelima 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,260 dan memiliki nilai statistik sebesar 3,009. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (3,009>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 

sehingga hipotesis kelima yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja TERBUKTI. 

6) Pengujian Hipotesis Keenam 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,358 dan memiliki nilai statistik sebesar 3,387. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (3,387>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 

sehingga hipotesis keenam yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja TERBUKTI. 

7) Pengujian Hipotesis Ketujuh 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,360 dan memiliki nilai statistik sebesar 3,944. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (3,944>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis ketujuh yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan TERBUKTI. 
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8) Pengujian Hipotesis Kedelapan 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,126 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,363. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,363>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan, sehingga hipotesis kedelapan menyatakan kepuasan kerja 

memediasi pemberdayaan karyawan terhadap kinerja karyawan TERBUKTI. 

9) Pengujian Hipotesis Kesembilan 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,093 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,496. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,496>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis kesembilan menyatakan kepuasan kerja memediasi 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan TERBUKTI. 

10) Pengujian Hipotesis Kesepuluh 

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,129 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,424. Hal ini 

berdasarkan nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,424>1,96), maka dapat diartikan 

bahwa budaya oragnisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis kesepuluh menyatakan kepuasan kerja memediasi budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan TERBUKTI. 
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4.6. Pembahasan 

4.6.1.  Data Deskriptif 

 Penelitian yang dilakukan pada karyawan PT. BPD Kaltim Kaltara Cabang 

Tana Paser melibatkan 85 responden. Demografi responden yang mendominasi 

penelitian ini adalah bejenis kelamin perempuan sebanyak 41 orang, dengan usia 

antara 26 – 35 tahun sebanyak 36 orang, dengan pendidikan S1 sebanyak 45 orang 

dan masa kerja 4-6 tahun sebanyak 36 orang. 

4.6.2. Pengaruh Pemberdayaan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,209 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,807. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,807>1,96), maka dapat diartikan bahwa 

pemberdayaan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis pertama yang menyatakan pemberdayaan karyawan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan terbukti. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Marghany (2015) dan hasil dari peneliti menyatakan bahwa ada 

pengaruh positif dari pemberdayaan karyawan dengan kinerja karyawan, hasil 

penelitian yang dilakukan Marghany membantu organisasi untuk meningkatkan 

pemberdayaan karyawan agar kinerja karyawan organisasi meningkat. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meyerson dan 
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Dewettinck (2012) temuan menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 

antara tingkat kinerja karyawan sebelum dan setelah penerapan Pemberdayaan, 

dengan cara penerapan Pemberdayaan menekankan faktor, delegasi, manajemen 

dan dorongan yang berpartisipasi dan memberikan hadiah menyebabkan kinerja 

karyawan meningkat, berarti membuktikan bahwa pemberdayaan karyawan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya yang sesuai 

dengan penelitian dilakukan oleh Mohapatra dan Sundaray (2018), hasil penelitian 

menyatakan bahwa karyawan perlu diberi wewenang yang lebih besar untuk 

mengambil keputusan independen karena tanggung jawab pengambilan keputusan 

lebih banyak dilakukan melalui pemberdayaan, maka hasil dari dilakukannya 

pemberdayaan karyawan adalah tidak ada keraguan bahwa pemberdayaan 

karyawan mempengaruhi kinerja karyawan secara positif. Penelitian juga 

dilakkukan oleh Nongkeng et al. (2011) hasil penelitian yaitu, pemberdayaan 

karyawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, ini 

menunjukkan bahwa apabila dosen diberdayakan dengan baik maka kinerja dosen 

akan semakin meningkat terhadap organisasi tersebut. Selanjutnya, penelitian yang 

dilakukan oleh  Chauhan (2017), penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh 

pemberdayaan karyawan terhadap kinerja karyawan Hasil penelitian ini akan 

sangat membantu bagi Pengawas dan manajer untuk memahami mengapa 

pemberdayaan diperlukan untuk meningkatkan kinerja Karyawan dan pentingnya 

mempertahankan karyawan yang berbakat dalam organisasi.  
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 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading diperoleh dua nilai tertinggi dan 

dua nilai terendah. Nilai tertinggi pertama yaitu sebesar 0,758 dari pertanyaan 

“Pekerjaan saya mencapai target yang optimal dalam menjalankan program 

kegiatan yang ditetapkan” dan nilai tertinggi kedua yaitu sebesar 0,739 dari 

pertanyaan “Setiap hari saya memiliki kesempatan untuk mengerjakan apa yang 

saya kerjakan secara baik” dan nilai terendah pertama yaitu sebesar 0,597 dari 

pertanyaan “Saya ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan tingkat pendidikan 

yang saya miliki” dan nilai terendah kedua 0,629 dari pertanyaan “Saya memiliki 

pengalaman kerja pada bidang pekerjaan saya saat ini” 

4.6.3. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,197 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,413. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,413>1,96), maka dapat diartikan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga 

hipotesis kedua yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan terbukti. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Komitmen organisasional berkaitan dengan sikap 

individu yang menjadi anggota organisasi tersebut. Seseorang yang memiliki 

komitmen organisasional akan menunjukkan kesediaannya untuk mempertahankan 

keanggotaannya dalam organisasi, terlibat aktif dalam organisasi, dan merasa 
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bagian dari organisasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Dinc (2017) dan hasil dari penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh positif 

dari komitmen organisasi dengan kinerja karyawan, hasil penelitian ini menyatakan 

bahwa komitmen organisasi dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yiing dan Ahmad 

(2008) hasil dari penelitian ini komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian dilakukan 

oleh Setiawan, Surachman, dan Irawanto (2017), hasil penelitian ini adalah tidak 

ada keraguan bahwa komitmen organisasi mempengaruhi kinerja karyawan secara 

positif. Mulianti (2018) melakukan penelitian dengan hasil menunjukkan bahwa 

ada pengaruh positif dan signifikan Pengaruh positif menunjukkan bahwa semakin 

meningkat komitmen karyawan terhadap organisasi, baik dilihat dari segi 

komitmen afektif, berkelanjutan, dan normatif maka hal ini akan meningkatkan 

kinerja karyawan. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading diperoleh dua nilai tertinggi dan 

dua nilai terendah. Nilai tertinggi pertama yaitu sebesar 0,816 dari pertanyaan 

“Rasa memiliki terhadap organisasi” dan nilai tertinggi kedua yaitu sebesar 0,745 

dari pertanyaan “Saya memiliki kebanggaan menjadi bagian dari keluarga 

organisasi” dan nilai terendah pertama yaitu sebesar 0,576 dari pertanyaan “Saya 

tetap tinggal di organisasi karena keuntungan yang saya dapatkan dari organisasi” 
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dan nilai terendah kedua 0,589 dari pertanyaan “Saya tidak akan meninggalkan 

organisasi meskipun hal tersebut menguntungkan”. 

4.6.4. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,266 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,121. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,121>1,96), maka dapat diartikan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis 

ketiga yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan terbukti. 

 Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Weerarathna 

dan Geeganage (2014) dan hasil dari penelitian menyatakan bahwa ada pengaruh 

positif dan kaitan dari komitmen organisasi dengan kinerja karyawan. Hasil 

penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2015) 

hasil dari penelitian ini budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, temuan ini memberikan makna bahwa untuk meningkatkan kinerja 

karyawan maka juga harus meningkatkan budaya organisasi. Penelitian selanjutnya 

yang sesuai dengan penelitian dilakukan oleh Syauta, Troena, Setiawan, dan 

Solimun (2012), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi 

mempengaruhi kinerja karyawan secara positif. Siswoyo Haryono dan Yasir Arafa 

(2017) menyatakan bahwa budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh 

positif terhadap kinerja karaywan. Penelitian yang dilakukan oleh Fakhar Shahzad 
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(2013) menyatakan hasil keseluruhan bahwa budaya organisasi memiliki dampak 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan di rumah perangkat lunak tertentu 

di Pakistan. Ghazi Ben Saad dan  Muzaffar Abbas (2018) menyatakan bahwa ada  

hubungan positif antara budaya organisasi dan kinerja. Demikian juga, empat sub-

elemen budaya organisasi, yaitu Mengelola Perubahan, Mencapai Tujuan, Kerja 

Sama Tim Koordinasi dan Kekuatan Budaya, ditemukan mempengaruhi secara 

positif pada kinerja pekerjaan, tetapi dengan intensitas yang berbeda dan berbeda. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading diperoleh dua nilai tertinggi dan 

dua nilai terendah. Nilai tertinggi pertama yaitu sebesar 0,839 dari pertanyaan 

“Organisasi mengevaluasi hasil kerja saya secara rutin” dan nilai tertinggi kedua 

yaitu sebesar 0,812 dari pertanyaan “Saya mampu memenuhi standar kerja yang 

telah ditetapkan organisasi” dan nilai terendah pertama yaitu sebesar 0,598 dari 

pertanyaan “Organisasi mampu memotivasi anggota organisasi untuk meraih 

prestasi” dan nilai terendah kedua 0,630 dari pertanyaan “Organisasi telah 

menetapkan prosedur kerja”. 

4.6.5. Pengaruh Pemberdayaan Karyawan Terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,352 dan memiliki nilai statistik sebesar 3,403. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (3,403>1,96), maka dapat diartikan bahwa 

pemberdayaan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, 
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sehingga hipotesis keempat yang menyatakan pemberdayaan karyawan 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja terbukti. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan karyawan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Al-Ababneh, Al-Sabi1, Al-Shakhsheer, dan Masadeh (2017) dan 

hasil dari penelitian menyatakan bahwa pemberdayaan karyawan memiliki 

pengaruh yang signifikan pada kepuasan kerja. Hasil penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulutaş (2018) ditemukan bahwa 

pemberdayaan memiliki pengaruh pada kepuasan kerja pada karyawan dari 19 

perusahaan yang berbeda yang beroperasi di berbagai sektor di Kawasan Industri 

Konya. Maka, hasil dari penelitian ini ada hubungan positif antara pemberdayaan 

karyawan dengan kepuasan kerja. Penelitian selanjutnya yang sesuai dengan 

penelitian dilakukan oleh Chinomona, Popoola, dan Imuezerua (2017), hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan karyawan berperan penting 

untuk menumbuhkan kepuasan kerja, berarti kpemberdayaan karyawan  

mempengaruhi kepuasan kerja secara positif. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Mukhles Al-Ababneh et al. (2017) menunjukkan baik pemberdayaan struktural dan 

psikologis memiliki pengaruh individu yang signifikan pada kepuasan kerja, tetapi 

lebih signifikan ketika pemberdayaan struktural dan psikologis digabungkan. Dr. 

Aman Khera (2015) menyatakan bahwa ada hubuungan antara pemberdayaan 

karyawan terhadap kepuasan kerja pada Bank di Chandigarh hubungan tersebut 
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positif dan ssignifikan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mukhles Al-Ababneh 

et al. (2017) menunjukkan baik pemberdayaan struktural dan psikologis memiliki 

pengaruh individu yang signifikan pada kepuasan kerja, tetapi lebih signifikan 

ketika pemberdayaan struktural dan psikologis digabungkan. Dr. Aman Khera 

(2015) menyatakan bahwa ada hubuungan antara pemberdayaan karyawan 

terhadap kepuasan kerja pada Bank di Chandigarh hubungan tersebut positif dan 

ssignifikan.  

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading diperoleh dua nilai tertinggi dan 

dua nilai terendah. Nilai tertinggi pertama yaitu sebesar 0,753 dari pertanyaan 

“Setiap hari saya memiliki kesempatan untuk mengerjakan apa yang saya kerjakan 

secara baik” dan nilai tertinggi kedua yaitu sebesar 0,699 dari pertanyaan “Saya 

tidak akan meninggalkan pekerjaan sebelum jam kerja berakhir” dan nilai terendah 

pertama yaitu sebesar 0,604 dari pertanyaan “Saya memiliki pengalaman kerja pada 

bidang pekerjaan saya saat ini” dan nilai terendah kedua 0,606 dari pertanyaan 

“Saya merasa gaji yang saya dapatkan adil untuk pekerjaan yang saya kerjakan”. 

4.6.6. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,260 dan memiliki nilai statistik sebesar 3,009. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (3,009>1,96), maka dapat diartikan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga 
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hipotesis kelima yang menyatakan komitmen organisasi berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kera terbukti. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Çelik, Dedeoğlu, dan İnanir (2015) dan hasil dari penelitian 

menyatakan bahwa komitmen organisasi memiliki efek positif terhadap kepuasan 

kerja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Mogots, Boon, dan Fletcher (2011) ditemukan bahwa perilaku berbagi pengetahuan 

dan perilaku warga organisasi secara signifikan berkorelasi positif; komitmen 

organisasi adalah prediktor signifikan perilaku kewargaan organisasional; dan 

kepuasan kerja dan komitmen organisasi secara signifikan berkorelasi positif. 

Maka hasil dari penelitian ini ada hubungan positif antara komitmen organisasi 

dengan kepuasan kerja, komitmen organisasi. Penelitian selanjutnya yang sesuai 

dengan penelitian dilakukan oleh Zaman, Muhammad, dan Khanam (2014), hasil 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara komitmen 

organisasi dengan kepuasan kerja. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading diperoleh dua nilai tertinggi dan 

dua nilai terendah. Nilai tertinggi pertama yaitu sebesar 0,797 dari pertanyaan 

“Rasa memiliki terhadap organisasi” dan nilai tertinggi kedua yaitu sebesar 0,753 

dari pertanyaan “Saya memiliki kebanggaan menjadi bagian dari keluarga 

organisasi” dan nilai terendah pertama yaitu sebesar 0,542 dari pertanyaan “Saya 
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tetap tinggal di organisasi karena keuntungan yang saya dapatkan dari organisasi” 

dan nilai terendah kedua 0,549 dari pertanyaan “Saya tidak akan meninggalkan 

organisasi meskipun hal tersebut menguntungkan”. 

4.6.7. Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,358 dan memiliki nilai statistik sebesar 3,387. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (3,387>1,96), maka dapat diartikan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja, sehingga hipotesis 

keenam yang menyatakan budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja terbukti. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Pawirosumarto, Sarjana, dan Gunawan (2018) dan hasil dari penelitian menyatakan 

bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Widagdo, Handaru, dan Pangeran (2013) ditemukan bahwa penelitian ini 

terbukti secara empiris bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Nutrifood Indonesia, maka 

hasil dari penelitian ini terbukti bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kepuasan kerja. Penelitian selanjutnya yang sesuai dengan 

penelitian dilakukan oleh Handoko, Setiawan, Surachman, dan Djumahir (2012), 
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ditemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dosen 

perguruan tinggi swasta, maka hasil menunjukkan bahwa ada hubungan positif 

antara budaya organisasi dengan kepuasan kerja. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading diperoleh dua nilai tertinggi dan 

dua nilai terendah. Nilai tertinggi pertama yaitu sebesar 0,800 dari pertanyaan 

“Organisasi mengevaluasi hasil kerja saya secara rutin” dan nilai tertinggi kedua 

yaitu sebesar 0,749 dari pertanyaan “Saya mampu memenuhi target yang telah 

ditentukan organisasi” dan nilai terendah pertama yaitu sebesar 0,557 dari 

pertanyaan “Organisasi mampu memotivasi anggota organisasi untuk meraih 

prestasi” dan nilai terendah kedua 0,557 dari pertanyaan “Organisasi telah 

menetapkan prosedur kerja”. 

4.6.8. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,360 dan memiliki nilai statistik sebesar 3,944. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (3,944>1,96), maka dapat diartikan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis ketujuh 

yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan terbukti. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Siengthai, dan Pila-Ngarm (2015) dan hasil dari penelitian adalah adanya pengaruh 
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positif dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuen, Loh, Zhou, dan Wong (2018) 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja sangat berkorelasi 

dengan kinerja karyawan. Penelitian selanjutnya yang sesuai dengan penelitian 

dilakukan oleh Berliana, Siregar, dan Gustian (2018), hasil menunjukkan bahwa 

kepuasan kerja karyawan tinggi dan kinerja karyawan tinggi maka kepuasan 

karyawan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Pada penelitian yang dilakukan 

oleh Nur Cahyani dan Ahyar Yuniawan (2018) menunjukkan bahwa 

profesionalisme inspektur pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kinerja karyawan. Kepuasan kerja 

memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dan komitmen 

organisasi memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Maka berarti, kepuasan kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Hasil penelitian Yuri Renata Riska dan Aditya Wardhana (2018)  

menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan kerja karyawan terhadap kinerja 

karyawan pada PT Dapensi Dwikarya Bandung menunjukkan hasil sebesar 

83,42%, dan kinerja karyawan pada PT Dapensi Dwikarya Bandung memperoleh 

skor rata – rata sebesar 78,63%. Berrati dapat disimpukan bahwa kepuasan keja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 Sementara jika dilihat dari nilai cross loading diperoleh dua nilai tertinggi dan 

dua nilai terendah. Nilai tertinggi pertama yaitu sebesar 0,862 dari pertanyaan 
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“Saya memiliki kesempatan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar” dan 

nilai tertinggi kedua yaitu sebesar 0,851 dari pertanyaan “Saya memiliki 

kesempatan menerima tanggung jawab sesuai dengan kemampuan” dan nilai 

terendah pertama yaitu sebesar 0,674 dari pertanyaan “Tingkat gaji saya sesuai 

dengan latar belakang pendidikan saya” dan nilai terendah kedua 0,707 dari 

pertanyaan “Saya mendapat pengawasan dari atasan saat bekerja”. 

4.6.9. Pengaruh Pemberdayaan Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan melaui 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,126 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,363. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,363>1,96), maka dapat diartikan bahwa 

pemberdayaan karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, 

sehingga hipotesis kedelapan menyatakan kepuasan kerja memediasi 

pemberdayaan karyawan terhadap kinerja karyawan terbukti. 

 Pemberdayaan Karyawan memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan 

kerja (Masadeh 2017, Ulutaş 2018) dan kepuasan kerja memilihi pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan (Siengthai dan Pila-Ngram 2015, Yuen et al. 2018, 

Beliana et al. 2018). Sementara kepuasan kerja dapat memediasi hubungan antara 

pemberdayaan karyawan dengan kinerja karayawan (Chinomona, Popoola, dan 

Imuezerua 2017, Marghany 2015, Meyerson dan Dewettinck 2012, Mohapatra dan  

Sundaray 2018). Dari penelitian yang dilakukan oleh Chinomona, Popoola, dan 
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Imuezerua (2017)  ditemukan bahwa faktor-faktor seperti pemberdayaan karyawan, 

iklim etika, dukungan organisasi, kinerja karyawan, komitmen manajemen puncak 

dan kepuasan kerja berperan penting dalam merangsang kepuasan kerja karyawan 

di provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengaruh dari 

pemberdayaan karyawan terhadap komitmen organisasi dengan dimediasi 

kepuasan kerja berpengaruh lebih besar dari pada pengaruh langsung 

pemberdayaan karyawan terhadap komitmen organisasi. Karyawan yang 

diberdayakan organisasi akan mendapatkan kepuasa kerja sehingga karyawan 

dapat meningkatkan kinerjanya. 

4.6.10. Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan melaui 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,093 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,496. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,496>1,96), maka dapat diartikan bahwa 

komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga 

hipotesis kesembilan menyatakan kepuasan kerja memediasi komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan terbukti. 

 Komitmen organisasi memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan 

kerja (Çelik et al.2015, Mogots et al. 2011, Zaman et al. 2014) dan kepuasan kerja 

memilihi pengaruh positif terhadap kinerja karyawan (Siengthai dan Pila-Ngram 

2015, Yuen et al. 2018, Beliana et al. 2018). Sementara kepuasan kerja dapat 



163 
 

memediasi hubungan antara komitmen organisasi dengan kinerja karayawan (Dinc 

2017, Yiing dan Ahmad 2008, Setiawan et al. 2017). Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

komitmen organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja pada karyawan sehingga 

dengan meningkatnya kepuasan kerja pada karyawan maka, karyawan dapat akan 

meningkatkan potensinya lebih baik lagi dan meningkatkan kinerja di dalam 

organisasi. 

4.6.11. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Melalui 

Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening 

 Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.16 diatas maka diperoleh nilai original 

sampel sebesar 0,129 dan memiliki nilai statistik sebesar 2,424. Hal ini berdasarkan 

nilai t statistic > nilai ttabel atau (2,424>1,96), maka dapat diartikan bahwa budaya 

oragnisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga hipotesis 

kesepuluh menyatakan kepuasan kerja memediasi budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan terbukti. 

 Budaya organisasi memiliki hubungan yang positif terhadap kepuasan kerja 

(Widagdo et al. 2013, Handoko et al. 2012,) dan kepuasan kerja memilihi pengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan (Siengthai dan Pila-Ngram 2015, Yuen et al. 

2018, Beliana et al. 2018). Sementara kepuasan kerja dapat memediasi hubungan 

antara budaya organisasi dengan kinerja karayawan (Pawirosumarto et al. 2018, 

Weerarathna dan Geeganage 2014, Hakim 2015, Syauta et al. 2012). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa karyawan yang mendapatkan budaya organisasi yang baik akan 
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berpengaruh pada tingkat kepuasan kerja karyawan pada perusahaan, dan karyawan 

yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi cenderung akan meningkatkan 

kinerjanya secara individu agar lebih baik lagi dan berpengaruh pada kinerja 

karyawan yang akan membuat tinggi kinerjanya terhadap organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


