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QUOTES 

 

“Education is no the learning of the fact, but the training of the mind to think” 

     -Albert Einstein 

 

 “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” 

-Nelson Mandela 

 

“Without continual growth and progress such words at improvement, 

achievement and succsess have no meaning” 

        -Benjamin Franklin 
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ABSTRACT 

 
This study aims to identify and clarify the picture of the motivation, 

organization culture, job satisfaction and employee performance. Identify and 
analyze the motivation, organization culture and job satisfaction significantly on 
employee performance.. 

This study is classified as a survey with descriptive analysis method by taking 
samples and questionnaire as the main data. The sample in this study is a Mandiri 
securities SCBD, Jakarta.  

The sampling and analysis results using Structural Equation Modeling (SEM) 
and the results will be summarized as follows: 1). Motivation has a positive and 
significant  effect on Mandiri securities SCBD, Jakarta.. 2). Organization culture has 
a positive and significant effect on Mandiri securities SCBD, Jakarta.. 3). Job 
satisfaction has a positive and  significant  effect on Mandiri securities SCBD, 
Jakarta. 

 
Keywords : Motivation, Organization Culture, Job Satisfaction, Employee 

 Performance 
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                                                                           1                                           Indonesia Banking School 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada hakikatnya faktor yang sangat esensial dalam mewujudkan tujuan 

perusahaan adalah kehadiran para karyawan dalam suatu perusahaan karena 

ketersedian  modal maupun teknologi mutakhir tidak akan bermanfaat bagi suatu 

perusahaan tanpa kehadiran para karyawannya. Karyawan merupakan aset penting 

untuk mencapai tujuan organisasi. Perusahaan  harus memandangnya bukan semata 

sebagai 'sumber daya manusia’ yang lebih menekankan pada 'sumber daya' yang bisa 

disejajarkan dengan sumber daya modal, tetapi lebih melihat karyawan sebagai 

manusia yang ingin dihargai kodratnya dan jika perlu para karyawan tersebut 

diperlakukan seperti keluarga sendiri. Perusahaan atau organisasi yang mampu 

bertahan dan menang dalam persaingan adalah perusahaan yang mampu  mengelola 

sumber daya yang dimiliki, karena itu perusahaan atau organisasi harus dapat 

memusatkan perhatiannya pada sumber daya, khususnya sumber daya manusia. 

 Organisasi melihat bahwa sumber daya manusia memiliki peran yang penting 

dan menentukan bagi keberhasilannya. Meskipun sumber daya non manusia, termasuk 

alam dan  teknologi mutakhir memainkan peranan penting, tetapi tanpa dukungan 

sumber daya manusia yang berkualitas semuanya akan sia-sia. Kualitas yang ada 

dalam sumber daya manusia berpengaruh terhadap upaya organisasi untuk mencapa
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tujuannya. Sumber daya manusia yang terdidik, cakap, berdisiplin, mau bekerja keras, 

memiliki motivasi  yang tinggi terhadap organisasi, setia pada cita-cita dan tujuan 

organisasi akan sangat berpengaruh positif terhadap keberhasilan dan kemajuan 

organisasi 

 Mathis dan Jackson (2006) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah 

apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pegawai. Sultana et al (2012) mendefinisikan 

employee performance sebagai pencapaian tugas-tugas tertentu diukur terhadap 

standar yang telah ditentukan atau diidentifikasi melalui akurasi, kelengkapan, biaya 

dan kecepatan. Employee performance dapat diwujudkan dalam peningkatan 

produksi, kemudahan dalam  menggunakan teknologi baru , sehingga sangat 

memotivasi para pekerja. 

Pengaruh kinerja karyawan sangat besar dalam menentukan berkembangnya 

sebuah perusahaan, untuk mendorong karyawan bekerja dengan baik sehingga dapat 

meningkatkan prestasi kerja dan pencapaian tujuan organisasi. Kinerja dipengaruhi 

oleh berbagai faktor antara lain kepuasan karyawan, kemampuan karyawan, motivasi, 

lingkungan kerja, kepemimpinan (Saputri, 2014). 

Job satisfaction atau kepuasaan kerja yang sederhana difenisikan sebagai 

sikap umum  individu terhadap pekerjaannya. Ketertarikan  para manajer terhadap 

kepuasan kerja cenderung berpusat pada dampaknya terhadap kinerja karyawan. Para 

peneliti telah menangkap ketertarikan tersebut, sehingga kita menemukan banyak 
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penelitian yang dirancang untuk menilai dampak kepuasan kerja pada produktivitas 

karyawan, keabsenan, dan pengunduran diri (Robbins & Judge 2015). 

Wibowo (2013), setiap orang yang bekerja mengharapkan dapat memperoleh 

kepuasan dari tempat bekerjanya, kepuasan kerja akan mempengaruhi produktivitas 

yang sangat diharapkan oleh setiap organisasi sehingga setiap organisasi dapat 

memahami apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kepuasan kerja 

karyawannya (Hamali, 2016) 

Sutrisno (2010) motivasi adalah suatu faktor yang mendorong seseorang 

untuk melakukan suatu aktifitas tertentu, oleh karena itu motivasi seringkali diartikan 

sebagai faktor pendorong perilaku seseorang. Sujak (1990) mengemukakan pada teori 

“pengharapan” dalam motivasi yang menyatakan bahwa orang akan termotivasi oleh 

dua harapan berupa kemampuannya untuk mengerjakan suatu tugas dan rasa 

percayanya bahwa jika pegawai tersebut dapat mengerjakan tugas dengan baik akan 

memperoleh hadiah yang berharga bagi dirinya (Riyadi, 2011) 

Penelitian Brahmasari dan Suprayetno (2008) mengemukakan bahwa dalam 

kehidupan berorganisasi, termasuk kehidupan berkarya dalam organisasi bisnis, aspek 

motivasi kerja mutlak mendapat perhatian serius dari para manajer. Empat 

pertimbangan utama yaitu: 

1. Filsafat hidup manusia berkisar pada prinsip “quit pro quo”, yang dalam 

bahasa awam dicerminkan oleh pepatah yang mengatakan “ada ubi ada talas, 

ada budi ada balas”, 
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2. Dinamika kebutuhan manusia sangat kompleks dan tidak hanya bersifat 

materi, akan tetapi juga bersifat psikologis,  

3. Tidak ada titik jenuh dalam pemuasan kebutuhan manusia, 

4. Perbedaan karakteristik individu dalam organisasi atau perusahaan, 

mengakibatkan tidak adanya satupun teknik motivasi yang sama efektifnya 

untuk semua orang dalam organisasi juga untuk seseorang pada waktu dan 

kondisi yang berbeda-beda  

Menurut Robbins & Judge (2015), budaya organisasi adalah sebuah sistem 

kepercayaan dan nilai yang dianut bersama dalam suatu organisasi yang menjadi 

rujukan untuk bertindak dan membedakan organisasi satu dengan organisasi lain. 

Budaya organisasi adalah salah satu faktor yang signifikan yang dapat membawa dan 

merubah suatu organisasi untuk berkembang dan lebih baik lagi (Jung. et. al, 2009) 

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan pada PT Mandiri Sekuritas kantor 

pusat SCBD, Jakarta yang merupakan salah satu perusahaan efek yang bergerak 

sebagai perantara perdagangan efek terbaik di Indonesia, PT Mandiri Sekuritas  

memiliki  banyak prestasi yang sudah di raih salah satunya adalah sebagai “ The Best 

investment Banking in Indonesia 2016” .  
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Gambar 1.1 Finance Asia Awards 2016 

 

Sumber: Compilance Division  PT. Mandiri Sekuritas ( 2016 ) 
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Gambar 1.2 Penghargaan PT. Mandiri Sekuritas sejak 2002 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Sumber: Compilance Division PT. Mandiri Sekuritas ( 2016 ) 

Berdasarkan dari gambar 1.1 dan 1.2 banyak sekali penghargaan atau  prestasi 

yang telah diterima dan dicapai oleh PT.Mandiri Sekuritas. Prestasi tersebut dapat 

mereka raih dan dapatkan tidak terlepas dari kontribusi seluruh karyawan. 

PT.Mandiri Sekuritas sendiri selalu berusaha menjaga sumber daya manusia 

nya dengan cara mengukuhkan sense of belonging para karyawannya, yang dimaksud 

sense of belonging adalah rasa memiliki suatu kelompok atau organisasi dalam diri 
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anggotanya, salah satu kebutuhan paling dasar untuk manusia, begitu pula yang 

dilakukan PT Mandiri Sekuritas kepada setiap anggotanya. Tumbuhnya rasa memiliki 

tersebut tidak dapat berdiri sendiri, organisasi selalu memiliki sistemnya sendiri, 

sehingga ketika pertama kali masuk kedalam perusahaan ini , seseorang akan dipaksa 

untuk beradaptasi dan ketika proses adaptasi ini sudah berjalan rasa memiliki 

terhadap organisasi pun mulai tumbuh pada diri karyawan. Hal ini lah yang dilakukan 

oleh PT Mandiri Sekuritas terhadap karyawannya dengan manajemen yang baik, 

memberikan rasa aman, nyaman dan kepuasaan pada karyawannya serta 

memperhatikan kesejahteraannya dan memperlakukan para karyawan sebagai aset 

utama perusahaan. PT Mandiri Sekuritas juga selalu berusaha untuk memberikan 

fasilitas yang baik kepada karyawan nya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 

para karyawan dalam menunjang pekerjaan nya agar para karyawan dapat termotivasi 

dan memiliki kepuasaan kerja sehingga karayawan dapat memberikan kinerja yang 

baik bagi perusahaan. Karena prinsip inilah PT Mandiri Sekuritas bisa bertahan dan 

tumbuh sampai sekarang. (www.mandirisekuritas.co.id) 

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka judul penelitian ini adalah sebagai 

berikut: “PENGARUH  MOTIVATION DAN ORGANIZATION CULTURE 

MELALUI JOB SATISFACTION TERHADAP EMPLOYEE PERFORMANCE 

STUDI PADA PT MANDIRI SEKURITAS KANTOR PUSAT SCBD, 

JAKARTA.” 
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1.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Penelitian ini berfokus kepada Sumber Daya Manusia di PT Mandiri Sekuritas 

kantor pusat SCBD, Jakarta karena dengan adanya sumber daya manusia yang handal 

dan berkompetensi suatu bisnis dari organisasi dapat terus tumbuh dan  memperluas 

jaringannya sehingga tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas organisasi 

tidak akan mampu berjalan dengan maksimal. 

 Metode penelitian ini bersifat kuantitatif, pengambilan data akan dilakukan 

dengan melalui kuisioner. Penelitian ini dapat dilakukan dengan tepat dan dapat 

menuju sasaran yang sesuai dengan perumusan masalah, maka penulis melakukan 

pembatasan dalam penelitian yang akan dilakukan, yaitu: 

1. Objek penelitian ini dikhususkan bagi karyawan PT Mandiri Sekuritas kantor 

pusat SCBD, Jakarta, penelitian ini akan mengukur Employee perfomance yang 

ditinjau dari tingkat  job satisfaction, organizational culture, motivation selama 

karyawan bekerja. 

2. Variabel organization culture dibatasi indikatornya pada organization culture 

yang berorientasi pada karyawan seperti pada penelitian Tsai (2011) 

3. Responden pada penelitian ini merupakan karyawan tetap yang telah bekerja di PT 

Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta setelah melaui masa percobaan dan 

memiliki masa kerja selama lebih dari setahun. 
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 Variabel independen yang ada dalam penelitian ini adalah motivation, culture 

organization, dan job satisfaction. Ketiga variabel tersebut dipilih menjadi 

variabel independen karena dapat memberi dampak yang nyata kepada variabel 

dependen sementara itu variabel dependen yang terkait dengan variabel 

independen sebelumnya adalah employee performance 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Employee perfomance merupakan hasil kerja karyawan selama menjalani 

pekerjaan di suatu perusahaan. Employee Perfomance dapat memberikan hasil yang 

positif maupun yang negatif, sehingga ada faktor yang menyebabkan employee 

perfomance memberikan hasil yang positif seperti sjob satisfaction ,motivation dan  

organization culture. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menetapkan rumusan 

permasalahan sebagai berikut untuk menjawab fenomena tersebut 

1. Apakah motivation berpengaruh positif terhadap job satisfaction pada karyawan  

PT Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta? 

2. Apakah organization culture berpengaruh positif pada job satisfaction karyawan 

PT Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta? 

3. Apakah job satisfaction berpengaruh terhadap employee performance pada 

karyawan PT Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta? 
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1.4  Maksud dan tujuan penelitian 

 Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut maka penulis memiliki maksud 

dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Mengetahui dan menganalisis pengaruh motivation terhadap job satisfaction pada 

karyawan PT Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh organization culture terhadap job 

satisfaction pada karyawan PT Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta 

3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh job satisfaction terhadap employee 

performance pada PT Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan bisa dapat bermanfaat dan 

berguna bagi akademisi, peneliti, dan perusahaan. 

A. Bagi Akademisi 

1. Sebagai bahan wacana untuk menambah pengetahuan, pengertian,  

pemahaman, hubungan antara pengaruh motivation, organizational culture , 

dan job satisfaction terhadap employee perfomance. 

2. Memberikan gambaran seberapa besar pengaruh pengaruh motivation, 

organizational culture , dan job satisfaction terhadap employee perfomance 

Bagi Peneliti 
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3. Menambah pengetahuan mengenai keilmuan di sumber daya manusia 

terutama di bidang motivation, organizational culture,  job satisfaction dan 

employee performance serta meningkatkan kemampuan dalam penulisan 

karya ilmiah. 

4. Memberikan pemahaman teoritis seperti apa yang sudah dipelajari selama 

proses penelitian, agar dapat diterapkan sejalan dengan kegiatan praktisnya. 

C   Bagi Perusahaan 

1. Mengetahui pengaruh variabel motivation, organizational culture dan job 

satisfaction terhadap employee performance. 

2. Penelitian ini dapat membantu pihak PT Mandiri Sekuritas kantor pusat 

SCBD, Jakarta untuk meningkatkan employee performance melalui job 

satisfaction, motivation  dan organizational culture. 

Penelitian ini diharapkan dapat mampu memberikan gambaran dan membantu 

bagian manajemen sumber daya manusia di perusahaan dalam memahami dan 

mengetahui tingkat kinerja karyawannya 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

 Sistematika penulisan merupakan tata urutan penelitian ini dan dimaksudkan 

agar mempermudah dalam penyusunan penelitian 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang yang diangkat dari variabel-variabel 

penelitian dan fenomena yang sedang terjadi, ruang lingkup penelitian, 

rumusan permaasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan teori dasar pencetus penelitian yang berisi teori 

Manajemen SDM dan teori-teori dari variabel yang dijadikan dalam 

penelitian, kerangka berpikir, dan pembentukan model dari hipotesis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang objek, desain dan jenis penelitian, metode 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, pembahasan hasil 

penelitian, dan mengembangkan dari hasil pengujian yang dikaitkan dengan 

teori 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis penelitian 

pada bab sebelumnya dan saran yang diberikan bagi peneliti terhadap praktik 

yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Pengertian manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan (2014) adalah 

“ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat”. Dessler 

(2015) menyatakan bahwa seorang manajer personalia harus melaksanakan fungsi-

fungsi manajemen antara lain:  

1)  Perencanaan (planning), yakni merencanakan tenaga kerja agar sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan secara efektif dan efisien dalam membantu 

tewujudnya suatu perusahaan. 

 2) Pengorganisasian (organizing), adalah kegiatan yang mengorganisasikan 

semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, 

delegasi, wewenang, intergasi, dan koordinasinya dalam bagan organisasi 

dimana organisasi hanya alat untuk mencapai tujuan. 

3)   Pengarahan (directing), adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, 

agar mau bekerjasama dan bekerja efektif serta efisien dalam  membantu 

tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan 
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dilakukan pimpinan dengan menugaskan bawahan agar mengerjakan semua 

tugasnya dengan baiik. 

4) Pengendalian (controlling), adalah kegiatan mengendalikan 

semuakaryawan agar mentaati semua peraturan perusahaan dan bekerja 

sesuai rencana 

5)  Pengadaan (procurement), adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, 

orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan 

kebutuhan perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu 

terwujudnya tujuan. 

6)  Pengembangan (development), adalah proses peningkatan keterampilan 

teknis, teoritis, konsptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

7)  Kompensasi (compensastion), adalah pemberian balas jasa langsung dan 

tidak langsung, uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa 

yang diberikan kepada perusahaan. 

8) Pengintegrasian (integration), adalah kegiatan untuk mempersatukan 

kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja 

sama yang serasi dan saing menguntungkan.  

9) Pemeliharaan (maintenance), adalah kegiatan untuk memelihara atau 

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka 

mau bekerja sama sampai pensiun. 
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10) Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci 

terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan 

yang maksimal. 

11) Pemberhentian (separation), adalah putusnya hubungan kerja seseorang 

dari suatu perusahaan. 

 

2.1.1.1 Peranan Manajemen Sumber Daya Manusia 

 Menurut Hasibuan (2014) MSDM mengatur dan menetapkan program 

kepegawaian yang mencakup masalah – masalah sebagai berikut: 

1. Menetapkan jumlah, kualitas, dan pedapatan tenaga kerja yang efektif sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan berdasarkan job description, job specification, 

job requirement, dan job evaluation. 

2. Menetapkan penarikan, seleksi, dan penempatan karyawan berdasarkan asas 

“the right man in the right place and the right man in the right job”. 

3. Menetapkan program kesejahteraan, pengembangan, promosi, dan 

pemberhentian. 

4. Meramalkan penawaran dan permintaan sumber daya manusia pada masa 

yang akan datang. 

5. Memperkirakan kedadaan perekonomian pada umumnya dan perkembangan 

perusahaan pada khususnya. 
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6. Memonitor dengan cermat undang – undang perburuhan dan kebijaksanaan 

pemberian balas jasa perusahaan – perusahaan sejenis. 

7. Memonitor kemajuan teknik dan perkembagan serikat buruh. 

8. Melaksanakan pendidikan, latihan, dan penilaian prestasi karyawan. 

9. Mengatur mutasi karyawan baik vertical maupun horizontal. 

10. Mengatur pensiun, pemberhentian dan pesangonnya. 

 

2.1.2 Employee Performance 

 Anitha (2013), menjelaskan kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil dan 

prestasi yang dicapai dalam setiap pekerjaan. Kinerja adalah hasil dari segala sesuatu 

yang telah direncanakan sebelumnya  

Sultana et al (2012) menjelaskan bahwa kinerja  karyawan sebagai pencapaian 

tugas-tugas tertentu yang diukur terhadap apa yang telah ditentukan atau dapat di 

identifikasikan oleh standar akurasi yang telah ditetapkan, kelengkapan, biaya dan 

kecepatan. Kinerja karyawan dapat diwujudkan dalam peningkatan produksi, 

kemudahan dalam menggunakan teknologi baru, dan pekerja yang memiliki motivasi 

yang tinggi. Dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kemampuan karyawan dalam 

mencapai kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Kinerja sangat penting untuk 

mencapai tujuan dan akan mendorong seseorang untuk lebih baik lagi dalam 

pencapaian tujuan. 
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 Menurut Sudaryono (2014) kinerja karyawan merupakan fungsi dari 

kecakapan, kepandaian, dan motivasi. Kinerja seseorang dipandang sebagai pengaruh 

dari kemampuan dan motivasinya dalam melakukan suatu tugas.Dengan kata lain, 

kinerja dapat di tampilkan apabila mempunyai hubungan dengan motivasi atau 

dorongan yang dimilikinya.  

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan memperhatikan faktor – faktor 

prestasi Sudaryono (2014), yaitu:      

1. Mutu kerja (ketepatan , keterampilan, ketelitian, kerapihan). 

2. Kuantitas kerja (keluasan tugas, kecepatan menyeleksaikan tugas). 

3. Ketangguhan (mengikuti perintah, keselamatan, inisiatif, ketepatan waktu, 

kehadiran). 

4. Sikap (terhadap perubahan, kerjasama). 

Penelitian ini mengacu pada Salanova, Peiro dan Agut (2005)  dengan 

indikator employee performance sebagai berikut: 

1. Karyawan memahami dengan baik kebutuhan organisasi  

2. Karyawan dapat menempatkan diri dengan baik di dalam organisasi. 

3. Karyawan dapat mendengarkan permintaan dan masukan perusahaan 

dengan baik. 

4. Karyawan selalu memberikan kinerja terbaik kepada perusahaan.. 

5. Karyawan selalu memberikan kontribusi yang lebih dalam pekerjaan  

6. Karyawan memiliki kualitas kinerja yang sagat baik. 
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2.1.3 Job Satisfaction 

 Suparyadi (2016), kepuasan kerja merupakan suatu refleksi dari kinerja cipta, 

rasa, dan karsa yang dimiliki oleh individu. Setiap kebutuhan individu yang perlu 

dipenuhi maka ia akan melakukan berbagai upaya dengan mengerahkan pikiran, 

tenaga, waktu, dan kemungkinan harus mengambil resiko yang dapat terjadi dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 

 Rainey (2003) mengatakan kepuasan kerja adalah suatu perasaan emosional 

positif yang dihasilkan atas evaluasi atas pengalaman dan pekerjaan seseorang (Liu 

dan Tang, 2011). Kepuasan kerja yang sederhana difenisikan sebagai sikap umum 

individu terhadap pekerjaannya. Ketertarikan para manajer terhadap kepuasan kerja 

cenderung berpusat pada dampaknya terhadap kinerja karyawan. Para peneliti telah 

menangkap ketertarikan tersebut, sehingga kita menemukan banyak penelitian yang 

dirancang untuk menilai dampak kepuasan kerja pada produktivitas karyawan, 

keabsenan, dan pengunduran diri (Robbins & Judge 2015)   

 Kepuasan kerja merupakan hasil dari tenaga kerja yang berkaitan dengan 

motivasi kerja. Seorang individu akan merasa puas atau merasa tidak puas terhadap 

pekerjaannya, hal ini merupakan sesuatu yang bersifat pribadi yaitu bergantung pada 

cara individu tersebut mempersepsikan adanya kesesuaian atau pertentangan antara 

keinginan - keinginannya dan hasil yang dilakukannya (Hamali 2016). 
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 Kepuasan kerja menurut Hasibuan (2014) adalah sikap emosional yang 

menyenangkan dan mencintai pekerjaannya. Sikap ini di cerminkan oleh moral kerja, 

kedispilinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja dinikmati dalam pekerjaan, diluar 

pekerjaan, dan kombinasi dari dalam dan luar pekerjaan. Kepuasan kerja dalam 

pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam proses pekerjaan memperoleh 

pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan yang 

baik. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan akan 

lebih mengutamakan pekerjaannya dari pada balas jasa walaupun balas jasa itu 

penting.   

 

2.1.3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja 

 Hamali (2016) faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah:  

1. Faktor psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kejiwaan 

karyawan, meliputi minat, ketentraman dalam kerja, sikap terhadap kerja, 

motivasi, bakat, dan keterampilan.  

2. Faktor sosial, yaitu faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antar 

karyawan maupun karyawan dengan atasan. 

3. Faktor fisik, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik 

karyawan, meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan istirahat, 

perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran 

Negara, kondisi kesehatan karyawan, umur, dan sebagainya. 
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4. Faktor finansial, yaotu faktor yang berhubungan dengan jaminan serta 

kesejahteraan karyawan, meliputi sistem dan besarnya gaji, jaminan 

sosial, bermacam tunjangan, pemberian fasilitas kerja, dan promosi. 

(Sutrisno 2010) 

Indikator dalam variabel kepuasan kerja menurut Liu & Tang (2011) dan 

Schmidt (2008)  adalah sebagai berikut: 

1. Saya merasa antusias terhadap pekerjaan saya 

2. Saya secara umum merasa puas terhadap pekerjaan saya 

3. Saya merasakan kesenangan dalam melakukan pekerjaan 

4. Saya merasa bahagia terhadap pekerjaannya 

 

Penelitian ini mengacu pada Saleem,Mahmoud, dan Mahmood  (2010) 

dengan indikator job satisfaction sebagai berikut: 

1. Saya sangat nyaman dalam pekerjaan saya 

2. Saya merasa cukup puas dengan pekerjaan sekarang 

3. Saya puas dengan pengakuan, sehingga saya bisa bekerja lebih baik 

4. Saya puas adanya peluang untuk promosi 

 

2.1.4 Organization Culture 

 Menurut Robbins & Judge (2015), bahwa budaya organisasi atau organization 

culture merupakan sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang 
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membedakan organisasi itu dari organisasi-organisasi lain. Terdapat karakteristik 

yaitu sebagai berikut: 

1. Inovasi dan pengambilan risiko 

2. Perhatian terhadap detail 

3. Orientasi hasil 

4. Orientasi orang 

5. Orientasi tim 

6. Keagresifan  

7. Kemantapan  

Setiap karakteristik tersebut berada pada kontinum dari rendah ke tinggi. Maka 

dengan menilai organisasi itu berdasarkan tujuh karateristik ini, akan diperoleh 

gambaran gabungan atas budaya organisasi itu. 

Budaya organisasi menunjukan persepsi bersama yang dianut oleh anggota-

anggota organisasi itu. Konsep ini dijadikan eksplisit ketika mendefisinikan budaya 

sebagai sistem makan yang dianut bersama. Oleh karena itu kita akan mengharapkan 

bahwa individu-individu dengan latar belakang yang berlainan dalam organisasi itu 

akan cenderung mendeskripsikan budaya organisasi dalam istilah-istilah yang serupa 

(Robbins & Judge 2015).  

 Menurut Sudaryono (2014) budaya organisasi dalam perannya sebagai 

pembatas yang membedakan satu organisasi dengan organisasi lain memberikan 
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identitas (sense of identity) pada anggota organisasi. Budaya organisasi yang meresap 

pada anggota akan menumbuhkan komitmen. 

2.1.4.1 Fungsi – fungsi Budaya Organisasi 

 Menurut Sudaryono (2014) budaya organisasi memiliki fungsi – fungsi 

sebagai berikut: 

1. Menentukan hal penting yang mendasari organisasi, standar, dan keberhasilan 

harus bisa diukur. 

2. Menjelaskan sumber – sumber organisasi digunakan dan untuk kepentingan 

apa. 

3. Menciptakan apa yang dapat organisasi dan para anggotanya harapan satu 

sama lain. 

4. Membuat beberapa metode pengontrolan perilaku dalam keabsahan organisasi 

dan membuat yang lain tidak abash. 

5. Menyeleksi perilaku yang memungkinkan anggota terlibat atau tidak, 

menentukan ganjaran dan hukuman. 

6. Menentukan suatu tantangan bagaimana anggota harus menciptakan 

kebersamaan antar anggota atau dengan anggota diluar organisasi. 

7. Membangun anggotanya untuk berhubungan dengan lingkungan luar secara 

agresif, ekploitatif, bertanggung jawab, dan proaktif.  
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Penelitian Robbins (1998)   menyatakan ada tujuh karakteristik utama, yang 

secara garis besar memiliki esensi budaya organisasi (Purnama 2013): 

1. Inovasi dan mengambil resiko. Merupakan ukuran apakah seorang 

pegawai tergerak untuk berinovasi dan berani mengambil resiko dalam 

bekerja.  

2. Perhatian kepada hal yang detail. Sebuah ukuran dimana seorang pegawai 

diharapkan untuk menunjukkan presisi, analisis, dan perhatian terhadap 

suatu hal dengan detail.  

3. Orientasi kepada outcome. Merupakan ukuran yang mengatur fokus untuk 

sebuah hasil atau outcome daripada hanya dengan teknik dan proses yang 

digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut.  

4. Orientasi kepada orang banyak. Sejauh mana keputusan manajemen 

memperkirakan efek dari hasil yang akan dialami orang lain karena 

organisasi.  

5. Orientasi kepada tim. Sejauh mana seorang individu akan bekerja sama 

dengan teman sekelompoknya daripada bekerja sendiri.  

6. Agresif. Suatu ukuran apakah seorang pegawai akan dengan agresif 

berkompetitif atau santai.  

7. Stabilitas. Sebuah ukuran dimana aktivitas organisasi di tekankan untuk 

menjaga perkembangan.  

  

Pengaruh Motivation dan Organization..., Adriadi Bagus Prayogo, Ma.-IBS, 2017



24 
 

Indonesia Banking School 
 

Tsai (2011) menyatakan bahwa, dalam manajemen lapangan lainnya, 

penelitian empiris mengenai budaya organisasi telah melibatkan beberapa pandangan 

fungsional, menyediakan bukti yang nyata dari peran budaya organisasi dalam 

meningkatkan performa kerja. Penilaian budaya organisasi membutuhkan kesadaran 

manajemen akan dimensi dan dampak variabel lain yang berhubungan dengan 

pegawai, seperti kepuasan kerja, komitmen organisasi, dan kinerja pegawai. Maka 

dari itu, budaya organisasi dapat diukur dengan 4 dimensi yaitu Employee 

Orientation, Customer Focus, Emphasizing Responbility, dan Emphasizing 

Coperation, 

Employee Orientation: 

1. Perkembangan pegawai secara individual dalam organisasi tersebut  

2. Pendapat pegawai yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan 

3. Memiliki standar yang jelas mengenai reward dan punishment  

4. Menetapkan target atau tujuan yang jelas bagi pegawai  

5. Berani mengadopsi teknologi tinggi 

6. Memiliki sistem yang komprehensif dan peraturan 

Customer Focus: 

1. Memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan  

2. Pelanggan adalah nomos satu 

3. Menyediakan layanan berkelas untuk pelanggan 
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4. Keuntungan dari pelanggan sangat ditekankan 

5. Mengembangkan produk baru dan jasa secara berkelanjutan 

6. Siap menerima perubahan baru 

 

Emphasizing Responbility: 

1. Pertimbangan antar karyawan 

2. Memuaskan kebutuhan pelanggan pada skala terbesar. 

3. Menekankan inovasi 

4. Menjaga disiplin ketat bekerja. 

5. Menampilkan tanggung jawab sosial. 

6. Menekankan pada ekonomi dan sosialkeuntungan. 

Emphasizing Coperation: 

1. Pertimbangan antar karyawan 

2. Memuaskan kebutuhan pelanggan pada skala terbesar. 

3. Menekankan inovasi 

4. Menjaga disiplin ketat bekerja  

 

Penelitian ini mengacu pada Tsai ( 2011 ) yang berorientasi pada karyawan 

dengan indikator organization culture sebagai berikut : 

1. Organisasi fokus terhadap pengembangan individu pegawai 

2. Organisasi peduli terhadap pendapat pegawai 
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3. Organisasi berani mengadopsi dan menerapkan tekhnologi tinggi 

4. Organisasi memiliki standar yang jelas mengenai reward dan punishment 

yang ditetapkan 

5  Organisasi memiliki sistem dan peraturan yang komprehensif 

6 .Organisasi menetapkan tujuan yang jelas kepada pegawai 

2.1.5 Motivation 

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan 

seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam hal ini 

diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan. ( Reswari, 2015) 

Hasibuan (2014) motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan 

mendukung perilaku manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil 

yang optimal. Uzonna (2013) konsep yang mendasari motivasi adalah suatu kekuatan 

pendorong dalam individu dimana mereka berusaha untuk mencapai beberapa tujuan 

agar memenuhi kebutuhan atau keinginan nya. 

Seniwoliba and Nchorbono (2013) Motivasi adalah kompleks pasukan 

memulai dan menjaga seseorang di tempat kerja dalam sebuah organisasi. Motivasi 

adalah sesuatu yang menempatkan orang untuk aksi, dan terus dia di tindakan yang 

sudah dimulai. Motivasi mengacu pada cara seseorang diminati di tempat kerja untuk 
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mengintensifkan keinginan dan kemauan untuk menggunakan energinya untuk 

pencapaian tujuan organisasi.  

Menurut Dhermawan, Sudibya dan Utama (2012), ada 2 (dua) bentuk 

motivasi yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah pendorong kerja 

yang bersumber dari dalam diri pekerja berupa kesadaran tentang makna pekerjaan 

yang dilaksanakan. Motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari 

luar diri pekerja berupa suatu kondisi yang mengharuskan melaksanakan pekerjaan 

secara maksimal. 

 

2.1.5.1 Tujuan Motivasi 

 Penelitian Adam (2009)  mengemukakan ada 6 tujuan motivasi (Reswari, 

2015)  yaitu: 

1. Meningkatkan moral dan kepuasan kerja karyawan. 

2. Meningkatkan produktivitas kerja karawan. 

3. Mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan. 

4. Meningkatkan kedisiplinan karyawan. 

5. Mengefektifkan pengadaan karyawan. 

6. Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik. 
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2.1.5.2 Prinsip – prinsip Motivasi Kerja Karyawan 

 Menurut Hamali (2016) prinsip – prinsip dalam memotivasi kerja karyawan, 

 yaitu: 

1. Prinsip Partisipasi 

Dalam memotivasi kerja, karyawan perlu diberikan kesempatan ikut 

berpartisipasi dalam menentukan tujuan yang akan dicapai oleh 

pemimpin. 

2. Prinsip Komunikasi 

Pemimpin mengkomunikasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

usaha pencapaian tugas, dengan informasi yang jelas karywan akan lebih 

mudah di motivasi kerjanya. 

3. Prinsip Mengakui Andil Bawahan 

Pemimpin mengakui bahwa bawahan (karyawan) mempunyai andil di 

dalam usaha pencapaian tujuan. Karyawan akan dengan lebih mudah di 

motivasi kerjanya dengan pengakuan tersebut. 

4. Prinsip Pendelegasian Wewenang 

Pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada karyawan 

untuk sewaktu waktu dapat mengambil keputusan terhadap pekerjaan 

yang dilakukannya, akan membuat karyawan yang bersangkutan menjadi 

termotivasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh pemimpin.  
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5. Prinsip Memberi Perhatian 

Pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan 

karyawan, akan memotivasi karyawan pekerja apa yang diharpkan 

pemimpin. 

 

Indikator dalam variabel motivasi menurut Chintalloo & Mahadeo ( 2013) 

adalah sebagai berikut: 

1. Pekerjaan saya bermanfaat  bagi masyarakat dan rekan-rekan saya. 

2. Memiliki kebebasan untuk melakukan pekerjaan seperti yang saya inginkan  

3. Jika bekerja dengan nyaman, maka dapat bekerja semakin produktif. 

4. Siap untuk lembur agar mengurangi beban target. 

 

2.2  Rerangka Konseptual 

2.2.1 Pengaruh positif Motivation terhadap Job Satisfaction 

Karyawan yang bermotivasi tinggi akan merasa lebih bahagia dan lebih 

bersedia untuk bekerja bagi organisasi (Bemana et al.2013). Motivasi karyawan 

adalah respon pegawai terhadap sejumlah pernyataan mengenai keseluruhan usaha 

yang timbul dari dalam diri pegawai agar tumbuh dorongan untuk bekerja dan tujuan 

yang dikehendaki oleh pegawai tercapai. 

Suparyadi (2016), penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif 

dan signifikan antara motivasi dnegan kepuasan kerja. Setiap karyawan memiliki 
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motivasi tinggi terhadap pekerjaan yang menantang dan akan menghasilkan kepuasan 

kerja apabila berhasil mencapainya. 

Brahmasari dan Suprayetno (2008) dalam penelitiannya menemukan bahwa 

motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. 

bahwa motivasi kerja memang sangat diperlukan oleh seorang karyawan untuk dapat 

mencapai suatu kepuasan kerja yang tinggi meskipun menurut sifatnya kepuasan 

kerja itu sendiri besarannya sangat relatif atau berbeda antara satu orang dengan 

orang lainnya. 

 Azash, Kumar & Safare (2011) pada hasil penelitiannya menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara motivasi yang menguji tiga 

faktor motivasi (gaji, fasilitas dan promosi) dengan kepuasan kerja. Kartika dan 

Kaihatu (2010) menemukan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Berbagai hasil penelitian tersebut dapat 

ditarik suatu hipotesis sebagai berikut: 

H1 : motivation memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction 

2.2.2 Pengaruh positif Organizational Culture terhadap Job Satisfaction 

 Penelitian Chi, Yeh & Yu (2008), menyatakan adanya pengaruh yang positif 

antara budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. Hasil ini diperkuat oleh Robbins 

(2005) bahwa permintaan  individu yang sebangun dengan budaya organisasi di 

dalam sebuah organisasi akan menghasilkan job satisfaction  yang tinggi. (Safwat, 

2015) 
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 Menurut Marcoulides dan Heck (1993) pada penelitiannya membuktikan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan, artinya budaya organisasi merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan 

saran untuk mengukur kesesuaian dari tujuan organisasi, strategi dan organisasi tugas, 

serta dampak yang dihasilkan, karena tanpa ukuran yang valid dan reliabel dari aspek 

kritis budaya organisasi maka pernyataan tentang dampak budaya pada kepuasaan 

kerja karyawan dan kinerja perusahaan akan terus berdasarkan pada spekulasi, 

observasi personal dan studi kasus (Brahmasari dan Supreyetno 2008)    

H2: Organizational Culture memiliki pengaruh positif yang signifikan 

terhadap Job Satisfaction 

2.2.3  Pengaruh positif  Job Satisfaction terhadap Employee Performance 

Menurut Robbins & Judge (2015), menjelaskan bahwa Job Satisfaction 

merupakan perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang dihasilkan dari evaluasi 

karakteristiknya. Penelitian Purnama (2013), job satisfaction memberikan pengaruh 

positif yang signifikan pada employee perfomance dan penelitian ini terbukti secara 

statistik. 

 Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmojo 

(2015), Job satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

employee performance. Dalam penelitian nya juga menjelaskan semakin tinggi 

kepuasan kerja yang dimiliki karyawan maka kinerja karyawan pun akan semakin 

meningkat. 

Pengaruh Motivation dan Organization..., Adriadi Bagus Prayogo, Ma.-IBS, 2017



32 
 

Indonesia Banking School 
 

H3: Job Satisfaction memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap 

employee performance 

 

2.3 Model Penelitian 

 

 

H1(+) 

H3(+) 

       H2(+)  

 

Gambar 2.1 : Model Penelitian 

Sumber:  Diadopsi dari H. Teman Koesmono (2005) 

Keterangan: 

H1:  Motivasi memiliki pengaruh positif terhadap job satiscfaction 

H2: Organization Culture memiliki pengaruh positif terhadap job satisfaction 

H3: Job satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap empolyee performance 

 

Employee 

Perfomance 

       Motivation 

 

Job Satisfaction 

Organization Culture 

 

Pengaruh Motivation dan Organization..., Adriadi Bagus Prayogo, Ma.-IBS, 2017



 
 

                                                    33                               Indonesia Banking School 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Desain Penilitian 

Sekaran & Bougie (2013) mendefinisikan desain penelitian yaitu rancangan 

berupa pengumpulan, pengukuran, dan analisis data berdasarkan pertanyaan-

pertanyaan yang telah disusun dengan tujuan penelitian. Pernyataan tersebut 

didukung oleh Malhotra (2010) desain penelitian merupakan rancangan yang disusun 

untuk melakukan sebuah riset dengan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

memecahkan masalah didalam riset. 

Sekaran & Bougie (2011) penelitian ini menggunakan desain penelitian 

deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis dan menentukan 

hubungan antar variabel. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu tipe 

dari desain penelitian konklusif dengan tujuan mengumpulkan data antar variabel 

untuk mendeskripsikan populasi, peristiwa, atau situasi. Metode penelitian yang di 

gunakan yaitu cross-sectional study yang datanya dikumpulkan dalam satu periode 

untuk menjawab pertanyaan penelitian Sekaran & Bougie (2013). 
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3.2  Objek Penelitian 

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan pada PT Mandiri Sekuritas kantor 

pusat SCBD, Jakarta yang merupakan salah satu perusahaan efek yang bergerak 

sebagai perantara perdagangan efek terbaik di Indonesia, PT Mandiri Sekuritas  

memiliki  banyak prestasi yang sudah di raih salah satunya adalah sebagai “ The Best 

investment Banking in Indonesia 2016” 

PT Mandiri Sekuritas adalah perusahaan efek yang bergerak sebagai Perantara 

Perdagangan Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-

13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992 dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-12/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992.. 

Objek dalam penelitian ini merupakan karyawan tetap yang telah bekerja dan 

sudah menjalani masa percobaan di PT. Mandiri Sekuritas  dengan memiliki masa 

kerja selama lebih dari setahun. PT. Mandiri Sekuritas  ini adalah perusahaan  yang 

sangat fokus dengan pencapaian kinerja organisasi. 

 Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama 

mengenai job satisfaction, organizational culture, motivation, dan employee 

perfomance. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berhubungan dengan jenis 

data yang diambil.Peneliti mengharapkan data yang didapat sesuai dengan 
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permasalahan yang dihadapi, sehingga mampu menjawab hipotesa yang telah 

dibentuk dan dapat menyelesaikan permasalahan penelitian.Terdapat dua sumber data 

yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Menurut Malhotra (2010), data primer dibuat oleh peneliti untuk maksud 

khusus menyelesaikan masalah riset. Pada penelitian ini, data primer didapat 

dengan metode survei menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada target 

responden.Kuesioner adalah teknik terstruktur untuk memperoleh data yang 

terdiri dari serangkaian pertanyaan, tertulis atau verbal, yang di jawab responden 

Malhotra (2010). Penelitian ini kuesioner yang digunakan ialah pertanyaan 

tertulis dan peneliti menggunakan likert scale.Menurut Malhotra (2010) skala 

likert adalah skala yang digunakan secara luas yang meminta responden menandai 

derajat persetujuan atau ketidak setujuan terhadap masing-masing dari 

serangkaian pernyataan mengenai obyek stimulus. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder menurut Malhotra (2010) merupakan data yang 

dikumpulkan oleh pihak lain dari berbagai sumber, seperti buku-buku, media 

internet, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan dengan topik 

penelitian. Pernyataan tambahan yang di kemukan oleh  Malhotra (2010) ialah 

data sekunder dapat menjadi cara cepat dan murah untuk mendapatkan gambaran 

Pengaruh Motivation dan Organization..., Adriadi Bagus Prayogo, Ma.-IBS, 2017



36 
 

Indonesia Banking School 
 

umum yang berguna riset asalkan informasi itu berasal dari sumber-sumber yang 

ada dan sesuai. 

 

3.4  Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah sekumpulan orang, peristiwa, atau hal yang menarik perhatian 

peneliti untuk dijadikan sebagai objek Sekaran & Bougie, (2013). Populasi dalam 

penelitian ini adalah semua PT.Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta. 

Sampel merupakan bagian dari populasi terdiri dari beberapa anggota yang dipilih 

oleh peneliti untuk diikutsertakan dalam penelitian Sekaran & Bougie, (2013). 

Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai tetap PT.Mandiri Sekuritas kantor pusat 

SCBD, Jakarta sebanyak 100 responden.  

Sampling adalah proses pemilihan item dari populasi sehingga karakteristik 

sampel dapat dibentuk untuk populasi, sampling mencakup pilihan desain maupun 

keputusan ukuran pada sampel Sekaran & Bougie (2013). Metode sampling yang 

digunakan dalam penelitian yaitu non-probability sampling, dimana sampel yang 

dikumpulkan tidak memberikan semua individu dari populasi mendapatkan peluang 

yang sama untuk terpilih menjadi responden Sekaran & Bougie (2013). Peneliti juga 

menggunakan teknik convenience sampling, yaitu pengumpulan sampel secara 

random didapat dari anggota populasi yang mudah diakses oleh peneliti Sekaran & 

Bougie (2013). 
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Peneliti menggunakan Structural Equation Model (SEM) untuk teknik analisis 

data. Hair et al. (2010) berpendapat pedoman ukuran sample tergantung pada jumlah 

indikator, dikali 5 sampai 10.  

 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

   Jumlah sampel = indikator x 5 sampai 10 

Jumlah sampel = 20x 5 = 100 

 

3.5  Operasional Variabel 

 Penelitian ini terdiri dari 4 (lima) variabel masing-masing memiliki indikator 

yang digunakan sebagai alat ukur (measurement) dalam pembuatan kuisioner. Alat 

ukur yang digunakan diadopsi dari penelitian terdahulu dengan memiliki variabel 

yang sama. Kuisioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis skala 

Likert 6 poin dengan tujuan menghindari adanya nilai tengah (Zero Point) dalam 

pengisian kuisioner. dengan memiliki rentang (1) untuk ‘Sangat Tidak Setuju’ sampai 

(6) untuk ‘Sangat Setuju’. Peneliti menggunakan variabel endogen dan eksogen yang 

diuraikan dalam tabel sebagai berikut:  
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel 

Variabel Definisi Alat ukur 
Skala 

Pengukuran 

Motivation 

(M) 

 

Motivasi adalah hal 
yang menyebabkan, 
menyalurkan, dan 
mendukung perilaku 
manusia, supaya mau 
bekerja giat dan 
antusias mencapai hasil 
yang optimal. Hasibuan 
(2014) 

M1: Pekerjaan yang dilakukan, 
bermanfaat bagi masyarakat 
dan rekan-rekan saya 
 
M2:  Memiliki kebebasan untuk 
melakukan pekerjaan  seperti 
yang saya inginkan 
 
M3: Jika bekerja dengan 
nyaman, maka dapat bekerja 
semakin produktif 
 
M4: Siap untuk lembur agar 
mengurangi beban target 
 
Chintalloo& Mahadeo (2013) 
 

Interval 
( Likert ) 

1-6 

 

Organization 

Culture 

(OC) 

 
Budaya organisasi 
adalah sebuah sistem 
makna, nilai-nilai dan 
kepercayaan yang 
dianut bersama dalam 
suatu organisasi yang 
merupakan referensi 
untuk bertindak dan 
membedakan satu 
organisasi ke organisasi 
lain 
Mas'ud (2004) 

OC1:   Organisasi fokus 
terhadap pengembangan 
individu pegawai 
 
OC2:   Organisasi fokus 
terhadap pendapat pegawai 
yang dijadikan bahan 
pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan 
 
OC3:  Organisasi berani 
mengadopsi dan menerapkan 
tekhnologi tinggi 
 
OC4:  Organisasi memil 
iki standar yang jelas mengenai 
reward dan punishment yang 
ditetapkan 
 
OC5: Organisasi memiliki 
sistem dan peraturan yang 
komprehensif 
 
OC6: Organisasi menetapkan 
tujuan yang jelas kepada 
pegawai 
 
Tsai (2011). 

Interval 
( Likert ) 

1-6 
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Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel (Lanjutan) 

Variabel Definisi Alat ukur 
Skala 

Pengukuran 

 

Job 

Satisfaction 

(JS) 

 
Perasaan positif tentang 
pekerjaan sebagai hasil 
evaluasi karakter-
karakter pekerjaan 
tersebut. Robbins & 
Judge (2015) 

 

JS1: Saya sangat nyaman 
dalam pekerjaan saya 
 
JS2: Saya merasa cukup puas 
dengan pekerjaan sekarang 
 
JS3: Saya puas dengan 
pengakuan, sehingga saya bisa 
bekerja lebih baik 
 
JS4: Saya puas adanya peluang 
untuk promosi 
 
Saleem, Mahmood, dan  
Mahmood (2010) 
 
 

 
Interval  
(Likert) 

1-6 

Employee 

Perfomance 

(EP) 

 Kinerja  karyawan 
sebagai pencapaian 
tugas-tugas tertentu 
yang diukur terhadap 
apa yang telah 
ditentukan atau dapat di 
identifikasikan oleh 
standar akurasi yang 
telah ditetapkan, 
kelengkapan, biaya dan 
kecepatan 
Sultana et al (2012) 

EP1:  Karyawan memahami 
dengan baik kebutuhan 
organisasi 
 
EP2:  Karyawan dapat 
menempatkan diri dengan baik 
di dalam organisasi 
 
EP3:  Karyawan dapat 
mendengarkan permintaan dan 
masukan perusahaan dengan 
baik 
 
EP4:   Karyawan selalu 
memberikan kinerja terbaik 
kepada perusahaan 
 
EP5: Karyawan selalu 
memberikan kontribusi yang 
lebih dalam pekerjaan  
 

EP6:  Karyawan memiliki 
kualitas kinerja yang sagat baik.  
 
Salanova, Peiro dan Agut 
(2005)   

Interval 
( Likert ) 

1-6 
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3.6 Metode Pengolahan Data 

  Penelitian ini, peneliti memakai metode SEM untuk melakukan pengolahan 

data dalam penelitian.Metode SEM merupakan kombinasi antara analisis faktor dan 

analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-hubungan antar-

variabel yang ada pada sebuah model, baik antar indikator dengan konstruknya 

ataupun hubungan antar-konstruk.Salah satu aplikasi pendukung SEM adalah Amos 

20 for windows. 

3.7 Metode Analisis Data 

 Berdasarkan metode pengolahan data diatas yang memakai metode SEM 

terdapat tahapan analisis data yang akan dilalui untuk menggunakan SEM dalam 

sebuah kegiatan penelitian, sebagai berikut.  
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3.7.1    Spesifikasi Model 

Pada tahap ini model dibuat dengan berdasarkan teori tertentu yang akan 

memasukkan measurement model dan structural model melalui path diagram. 

Variabel yang digunakan pada penelitian yaitu kinerjasebagai variabel endogen, 

sedangkan kepuasan kerja sebagai variabel eksogen-endogen, serta motivasi, dan 

budaya organisasi sebagai variabel eksogen. Setiap variabel laten baik eksogen 

dan endogen memiliki variabel teramati yang merupakan alat ukur berupa 

indikator-indikator. Variabel teramati harus mampu mencerminkan variabel laten. 

Di dalam penelitian ini terdapat 20 variabel teramati yang merupakan 

indiikator.Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat digambarkan melalui path 

diagram sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1 Path Diagram diolah dengan AMOS 20 
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3.7.2 Identifikasi 

Menurut Santoso (2012) kaitan Degree Of Freedom dengan SEM sebelum 

pengujian model dilakukan adalah pemahaman identifikasi model.Identifikasi 

sebuah model (SEM) berkaitan dengan ketersediaan informasi yang cukup untuk 

mengidentifikasi adanya sebuah solusi dari persamaan struktural. Sebuah model 

layak di uji atau tidak ditentukan menggunakan besaran Degree of Freedom. 

Formula untuk menunjukan Degree Of Freedom dapat dirumuskan sebagai berikut: 

df = Number of distinct sample moment – number of distinct parameters to be 

estimated 

Rumus di atas secara mentematis dapat disederhanakan: 

df = ½ [(p).(p + 1)] – k] 

keterangan: 

p = jumlah variabel manifes (observed variabels) pada 

model k = jumlah parameter yang akan diestimasi 

Secara garis besar terdapat 3 kategori identifikasi dalam persamaan simultan, 

yaitu Wijanto (2008): 

1. Under-Identified Model yaitu model dengan jumlah parameter yang akan 

diestimasi lebih besar dari jumlah data yang diketahui (data tersebut 

merupakan variance dan covariance dari variabel-variabel teramati). Pada 

SEM, model dikatakan under-identified jika degree of freedom adalah 

negative. Jika terjadi under-identified maka estimasi dan penilaian model 
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tidak perlu dilakukan. 

2. Just-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang akan 

diestimasi sama dengan data yang diketahui. Pada SEM, model yang just- 

identified mempunyai degree of freedom 0 (nol) dan dalam terminologi 

SEM dinamakan saturated. Pada model yang just-identified, penilaian 

model tidak perludilakukan. 

3.  Over-Identified Model adalah model dengan jumlah parameter yang akan 

diestimasi lebih kecil dari jumlah data yang diketahui. Pada SEM, model 

dikatakan over-identified jika degree of freedom adalah positif. Jika 

terjadi over-identified maka estimasi penilaian bisa dilakukan. 

3.7.3  Estimasi 

 Setelah hasil dari identifikasi menunjukan over identified (+) maka tahap 

selanjutnya adalah estimasi untuk memperkirakan kekuatan dari hubungan- 

hubungan antarvariabel di dalam model. 

 

3.7.4  Uji Kecocokan (Testing Fit) 

Pada tahap ini, akan diperiksa tingkat kecocokan antara data dengan model, 

validitas dan reliabilitas model pengukuran, dan signifikansi koefisien dari model 

struktural. Evaluasi terhadap tingkat kecocokan data dengan model dilakukan dengan 

beberapa tahap, yaitu Wijanto (2008): 

1. Kecocokan model pengukuran (measurement  model fit) 
 

2. Kecocokan keseluruhan model (overall model fit) 
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3.7.4.1 Kecocokan Model Pengukuran (Measurement  Model Fit) 

 Uji kecocokan model pengukuran akan dilakukan terhadap setiap konstruk 

atau model pengukuran (hubungan antara sebuah variabel laten dengan beberapa 

variabel teramati atau indikator) secara terpisah melalui Wijanto (2008): 

1. Evaluasi terhadap validitas (validity) dari model pengukuran. 

2. Evaluasi terhadap reliabilitas (reliability) dari model pengukuran. 

 

3.7.4.2 Kecocokan Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

Tahap pertama dari uji kecocokan ini ditujunjukkan untuk mengevaluasi 

secara umum derajat kecocokan atau Goodness Of Fit (GOF) antara data dengan 

model. Menilai GOF suatu SEM secara menyeluruh (Overall) tidak dapat dilakukan 

secara langsung seperti ada teknik multivariat yang lain Wijanto (2008). 

1. Ukuran Kecocokan Absolut 

 Ukuran kecocokan absolut menentukan derajat prediksi model keseluruhan 

terhadap matriks kolerasi dan kovarian. Berdasarkan berbagai ukuran kecocokan 

absolut, ukuran-ukuran yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi SEM adalah 

sebagai berikut. 

a. Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) 

Indeks merupakan salah satu indeks informatif dalam SEM. Rumus 

perhitungan RMSEA adalah sebagai berikut. RMSEA ≤ 0,08 (good fit), 0,08 

≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit), serta RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 
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2. Ukuran Kecocokan Inkremental 

  Ukuran kecocokan inkremental membandingkan model yang diusulkan dengan 

model dasar (baseline model) yang sering disebut sebagai null model atau 

independence model. 

a. Comparative Fit Index(CFI) 

Adapun rumus CFI adalah sebagai berikut: 

CFI=1 – Nilai CFI akan berkisar dari 0 sampai 1. Nilai CFI 0,90 menunjukan 

good fit, sedangkan 0,80 ≤ CFI ≤ 0.90 sering disebut sebagai marginal fit. 

3. Ukuran Kecocokan Parsimoni 

Model dengan parameter relatif sedikit dan degree of freedom relatif banyak 

sering dikenal sebagai model yang mempunyai parsimoni atau kehematan tinggi. 

Model dengan banyak parameter dan  degree of freedom sedikit dapat dikatakan 

model yang kompleks dan kurang parsimoni. 

a.  CMIN/DF (Normed Chi-Square) 

CMIN/DF adalah nama lain dari Normed Chi-Square yaitu rasio antara Chi-

square dibagi degree of freedom. Nilai yang disarankan: batas bawah: 1.0, 

batas atas: 2.0 atau 3.0 dan yang lebih longgar 5.0. Nilai CMIN/DF   ≤ 3.0 

menunjukkan good fit. 

Pembahasan tentang uji kecocokan serta batas-batas nilai yang 

menunjukkan tingkat kecocokan yang baik (good fit) untuk setiap GOF 

(Goodness of Fit) dapat diringkas ke dalam tabel sebagai berikut. 
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Tabel 3.2 Perbandingan Ukuran-Ukuran GOF 

Ukuran GOF Tingkat Kecocokan yang bisa diterima 

 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

Rata-rata perbedaan per degree of freedom yang 

diharapkan terjadi dalam populasi dan bukan 

sampel. RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 0,08 ≤ 

RMSEA ≤ 0,10 (marginal fit) RMSEA ≥ 0,10 

(poor fit) CMIN/DF Nilai CMIN/DF  ≤ 3 adalah good fit. 

Comparative Fit Index 

  (CFI) 

CFI ≥ 0,90 (good fit) 

 0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit)  

Sumber: (Wijanto, 2008) 

 

3.8 Uji Validitas & Reliabilitas 

 Uji instrumen yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah  menguji 

validitas dan reliabilitas dari kuesioner yang akan dijadikan sebagai alat ukur. 

 

3.8.1  Uji Validitas (Pre-test) 

 Uji validitas adalah ketepatan atau kecenderungan suatu instrumen dalam 

mengukur sesuatu yang hendak diukur Hair et al (2010). Pada penelitian ini, 

instrumen penelitian diharapkan dapat mengukur variabel employee performance, job 

satisfaction, organization culture dan motivation 
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Pengukuran validitas dilakukan dengan melakukan analisis faktor pada hasil 

pre-test, untuk melihat nilai Kaiser Meyer-Olkin (KMO) Measure of Sampling 

Adequancy. Bartlett’s Test of Sphericity, Anti Image Matrices, dan Factor Loading of 

Component Matrix. Ketentuan dari tiap-tiap nilai tersebut dapat dilihat dalam tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Ukuran Validitas 

Ukuran Validitas Nilai di Isyaratkan 

 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequency. KMO MSA adalah statistik yang 

mengindikasikan prporsi variasi dalam variabel 

yang merupakan variasi umum (common 

varriance), yakni variansi dalam penelitian 

                                                            

Nilai KMO diatas 0,5 menunjukan 

bahwa faktor analisis dapat 

digunakan 

Barlett’s Test of Sphericity mengindikasikan 

bahwa matriks kolerasi adalah matriks indentitas, 

yang mengindikasikan bahwa variabel-variabel 

dalam faktor bersifat related atau unrelated 

Nilai signifikansi adalah hasil uji. 

Nilai yang kurang dari 0,05 

menunjukan hubungan yang 

signifikan antar variabel, 

merupakan nilai yang diharapkan 
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Tabel 3.3 Ukuran Validitas 

(Lanjutan) 

Ukuran Validitas Nilai di Isyaratkan 

Anti-image Matrices Setiap nilai pada kolom 

diagonal matriks kolerasi anti-image 

menunjukan Measure of Sampling Adequancy 

dari masing-masing indicator 

Nilai diagonal anti-image correlation 

matrix diatas 0,5 menunjukkan variabel 

cocok atau sesuai dengan struktur 

variabel lainnya didalam faktor 

tersebut. 

Component Matrix Nilai Factor Loading dari 

variabel komponen factor 

Nilai Factor Loading lebih besar atau 

sama dengan 0,5 

 

Sumber: Hair et al  (2010) 

3.8.2  Uji Reliabilitas (Pre-Test) 

 Uji reliabilitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui konsistensi alat 

ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika 

pengukuran tersebut diulang Hair et al (2010). Beberapa metode pengujian realibilitas 

diantaranya menggunakan Cronbach’s Alpha memiliki nilai 0.6 sampai 0.7 atau 

diatas nilai tersebut, dan setelah di uji validitasnya maka item-item yang gugur 

dibuang dan item yang tidak gugur dimasukan ke dalam uji reliabilitas. Mengukur 

reliabilitas dalam SEM akan digunakan composite reliability measure dan variance 
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extracted measure,  sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai 

construct reliability (CR) ≥ 0,70 dan average variance extracted (AVE) ≥ 0,50 Hair 

et al (2010). 

3.9  Uji Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis, diketahui dengan cara signifikansi nilai p dari 

hubungan sebab akibat yang ada di dalam model keseluruhan. Jika nilai estimasi 

dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 0.05 dalam hasil analisis 

maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data (HO ditolak).Apabila nilai 

estimasi menunjukkan hasil negative dan nilai p > 0.05 maka hipotesis tidak terbukti 

signifikan dan tidak dukung oleh data (HO diterima). 
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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Gambaran Umum Objek Penelitian 

PT Mandiri Sekuritas adalah perusahaan efek yang bergerak sebagai Perantara 

Perdagangan Efek berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-

13/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992 dan Penjamin Emisi Efek berdasarkan Surat 

Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-12/PM/1992 tanggal 23 Januari 1992. 

Sebelum mengubah nama Perusahaan, Mandiri Sekuritas bernama PT Merincorp 

Securities Indonesia. Kemudian berubah menjadi PT Mandiri Sekuritas pada tanggal 

31 Juli 2000 dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Perundang-

undangan Republik Indonesia serta Bapepam-LK. 

Mandiri Sekuritas merupakan hasil merger beberapa perusahaan sekuritas di 

lingkungan Bank Mandiri, yaitu Bumi Daya Sekuritas, Exim Securities dan 

Merincorp Securities Indonesia yang telah beroperasi sejak 25 Agustus 2000. 

Mandiri Sekuritas memiliki anak perusahaan yakni PT Mandiri Manajemen 

Investasi yang bergerak dalam kegiatan usaha manajemen investasi. Mayoritas saham 

PT Mandiri Manajemen Investasi dimiliki oleh Mandiri Sekuritas yakni sebesar 

99,9% dan 0,1% dimiliki oleh Koperasi Karyawan Bank Mandiri. 
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Kegiatan usaha yang ditawarkan Mandiri Sekuritas sebagai penyedia jasa 

pasar modal adalah Investment Banking, Capital Markets serta Investment 

Management (melalui Mandiri Investasi). 

Perusahaan memberikan layanan lengkap berupa penjaminan emisi efek, 

penasihat keuangan, perantara perdagangan efek (bagi nasabah institusi dan ritel, baik 

secara konvensional maupun online), pengelolaan investasi dan riset, melalui 

berbagai produk dan layanan yang inovatif serta memiliki rekam jejak yang teruji. 

Mandiri Sekuritas didukung oleh tim riset (ekonomi, saham dan obligasi) yang 

profesional dan berpengalaman, sistem operasional yang efisien, teknologi informasi 

yang mutakhir dan terintegrasi, serta manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian 

yang terukur. 

Mandiri Sekuritas berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 29 kantor cabang 

yang tersebar di 15 kota di Indonesia, serta 1 kantor cabang di Singapura. 

Bagi Mandiri Sekuritas, pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik Good 

Corporate Governance (GCG) merupakan bagian terpenting dalam mempertahankan 

kelangsungan pertumbuhan bisnis Perusahaan. Implementasi GCG juga akan 

membawa kepercayaan Pemangku Kepentingan dan memberikan nilai tambah kepada 

Pemegang Saham. 

Mandiri Sekuritas senantiasa berkomitmen untuk melaksanakan GCG secara 

sistematis dan terstruktur mulai dari Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan 

Mandiri Sekuritas. Prinsip GCG juga diterapkan sejalan dengan aspek kegiatan 
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operasional dan bisnis Perusahaan yang mencakup transparansi, kemandirian, 

akuntabilitas, tanggung jawab dan kewajaran. 

Mandiri Sekuritas memiliki program Business Continuity Plan (BCP) yang 

merupakan rencana kelangsungan bisnis Perusahaan untuk mengidentifikasi dan 

mengurangi ancaman-ancaman, serta merespon dengan tindakan yang tepat terhadap 

bencana yang terjadi. BCP juga berisi rencana untuk melakukan pemulihan dampak 

bencana, melakukan aktivitas operasional dalam keadaan darurat dan tindakan-

tindakan yang terstruktur dan terorganisasi untuk mengembalikan aktivitas bisnis 

agar dapat beroperasi dengan normal. 

Program BCP ini diharapkan dapat membangun kesadaran seluruh komponen 

Mandiri Sekuritas, baik manajemen maupun karyawan, akan kelangsungan 

operasional bisnis dan mengetahui peran dan tanggung jawabnya masing-masing 

dalam menjalankan BCP. (www.mandirisekuritas.co.id) 

 

4.2  Uji Validitas dan Reliabilitas (pre-test) 

4.2.1 Uji Validitas (pre-test) 

 Menurut Hair et al., (2010) uji validitas dilakukan untuk mengukur seberapa 

baik konsep yang ditentukan oleh setiap indikator. Uji validitas menggunakan data 

pre-test sebanyak 30 responden. Perangkat lunak yang digunakan adalah SPSS 24. 

Hasil uji validitas dapat dilihat dari nilai kaiser meyer-olkin, measure of sampling 
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adequacy, bartlett’s test of sphericity, anti-image matrices, total variance explained, 

dan factor loading of component matrix. 

Tabel 4. 1 Uji Validitas Data (pre-test) 

Variabel Laten Indikator 
KMO > 

0.5 
SIG 

< 0.05 
MSA > 

0.5 

Factor 
Loading 

≥ 0.5 
Kriteria 

Motivation 

M1 

0.616 0.000 

0.634 0.526 Valid 

M2 0.581 0.892 Valid 

M3 0.571 0.841 Valid 

M4 0.839 0.682 Valid 

Organization 
culture 

OC1 

0.633 0.000 

0.779 0.584 Valid 

OC2 0.642 0.827  Valid 

OC3 0.516 0.557 Valid 

OC4 0.543 0.658 Valid 

OC5 0.802 0.734 Valid 

OC6 0.647 0.793 Valid 

Job Satisfaction 

JS1 

0.783 0.000 

0.757 0.901 Valid 

JS2 0.760 0.927 Valid 

JS3 0.828 0.883 Valid 

JS4 0.800 0.808 Valid 

Employee 
Performance 

EP1 

0.654 0.000 

0.602 0.860 Valid 

EP2 0.614 0.880 Valid 

EP3 0.669 0.736 Valid 

EP4 0.813 0.654 Valid 

EP5 0.723 0.384 Tidak Valid 

EP6 0.681 O.710 Valid 

 

Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan tools SPSS 24 

4.2.2 Uji Reliabilitas (pre-test) 

 Peneliti melakukan uji reliabilitas pada pre-test yaitu untuk mengukur sejauh 

mana setiap variabel konsisten atau reliabel. Menurut Hair et al., (2010) jika 

Cronbach’s alpha memiliki nilai 0.6 sampai 0.7 atau diatas nilai tersebut, maka 

variabel tersebut dapat dikatakan reliabel. Di bawah ini, merupakan tabel hasil uji 

reliabilitas terhadap varibel yang dipilih peneliti. 
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Tabel 4.2 Uji Reliabilitas (Pre-test) 

Variabel Cronbach’s Alpha Kriteria 

Motivation 0.731 Reliabel 

Organization Culture 0.788 Reliabel 

Job Satisfaction 0.903 Reliabel 

Employee Performamce 0.801 Reliabel 

 

Sumber: Pengolahan data dilakukan dengan tools SPSS 24 

 

4.3 Profil Responden 

Pada sub bab ini, peneliti menjelaskan mengenai profil responden yaitu 

berupa gambaran demografis responden dalam penelitian ini. Gambaran demografis 

pada penelitian ini termasuk jenis kelamin, lama bekerja,jabatan bekerja,dan divisi 

bekerja pada karyawan tetap PT. Mandiri Sekuritas Kantor Pusat SCBD, Jakarta 

 

4.3.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Gambar 4.1 Jenis Kelamin Responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Penulis (MS. Excel) 
 

Pria
53%

Wanita
47%

Pria

Wanita
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Gambar 4.1 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang 

berpartisipasi dalam penelitian ini, 53% responden diantaranya berjenis kelamin pria 

(53 orang) dan 43% responden berjenis kelamin wanita (43 orang). Hal tersebut 

menunjukkan responden didominasi oleh pria. 

 

4.3.2 Lama Bekerja Responden 

 

Gambar 4.2 Lama Bekerja Responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Penulis (MS. Excel) 
 
 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini, 47% responden memiliki lama bekerja selama 1-4 tahun,  38% 

responden memiliki lama bekerja 5-8 tahun, 9% responden memiliki lama bekerja 9-

12 tahun dan 6% responden memiliki lama 13-16 tahun. 
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4.3.3 Jabatan Bekerja Responden 

 

Gambar 4.3 Jabatan Bekerja Responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Penulis (MS. Excel) 
 

Gambar 4.3 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini, 35% responden memiliki jabatan bekerja sebagai analyst , 32% 

responden memiliki jabatan bekerja sebagai associate,23% responden memiliki 

jabatan bekerja sebagai assistant vice president dan 10% responden memiliki jabatan 

bekerja sebagai vice president  
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4.3.4 Divisi Bekerja Responden 

 

Gambar 4.4 Divisi Bekerja Responden 

 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh Penulis (MS. Excel) 
 

 
Gambar 4.4 menunjukkan bahwa dari 100 orang responden yang berpartisipasi dalam 

penelitian ini, 34% responden bekerja pada divisi investment banking, 28% responden 

bekerja pada divisi investment management, 24% rsponden bekerja pada divisi 

capital maket dan 14% responden bekerja pada divisi lain. 

 

4.4 Hasil Analisis Data 

 Berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada bab III, metode 

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Structural Equation 

Modeling dengan software AMOS 20 sebagai upaya pengujian hipotesis. Aplikasi 

AMOS 20 akan memudahkan peneliti dalam pengolahan data. Hasil analisis data 
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SEM dapat dilihat melalui model struktural dan model pengukuran untuk menguji 

kecocokan model dengan data. Setelah mengetahui hasil dari analisis data, 

selanjutnya akan diinterpretasikan dan diambil kesimpulan. 

 

4.4.1 Spesifikasi Model 

 Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa penelitian ini 

melakukan analisis dengan SEM sebagai upaya pengujian hipotesis. Spesifikasi 

model dan path diagram dalam penelitian ini telah dijelaskan pada Bab III di gambar 

3.1, dimana model penelitian terdiri dari 4 variabel, 3 hipotesis, dan 20 indikator 

untuk menguji adanya hubungan kausalitas antara variabel-variabel yang 

dihipotesiskan. 

 

4.4.2  Hasil Uji Model Pengukuran (Measurement Model) 

 Construct validity atau validitas konstruk adalah validitas yang berkaitan 

dengan kemampuan suatu alat ukur atau indikator dalam mengukur variabel laten 

yang diukurnya. Menurut Hair et al., (2010), suatu variabel dapat dikatakan 

mempunyai validitas yang baik jika muatan faktor standarnya (standardized loading 

factors) ≥ 0,50 dan idealnya ≥ 0,70.  

 Reliabilitas adalah konsistensi suatu pengukuran. Reliabilitas tinggi 

menunjukan bahwa indikator-indikator mempunyai konsistensi tinggi dalam 

mengukur konstruk latennya (Hair et al., 2010). Mengukur reliabilitas dalam SEM 
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akan digunakan composite reliability measure dan variance extracted measure, 

sebuah konstruk mempunyai reliabilitas yang baik jika nilai construct reliability (CR) 

≥ 0,70 dan average variance extracted (AVE) ≥ 0,50. 

Tabel 4.3 Uji Validitas dan Reliabilitas (Sebelum penghapusan) 

 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

≥ 0.5 

Kesimpulan 
AVE 

≥ 0.5 

CR 

≥ 0.7 
Kesimpulan 

Motivation 

M1 0.566 Valid 

0.596 0.850  Reliabel 
M2 0.969 Valid 

M3 0.701 Valid 

M4 0.795 Valid 

Organization 
Culture 

OC1 0.927  Valid 

0.516 0.851  Reliabel 

OC2 0.234 Tidak Valid 

OC3 0.911  Valid 

OC4 0.565 Valid 

OC5 0.631 Valid 

OC6 0.797 Valid 

Job 
Satisfaction 

JS1 0.876 Valid 

0.538 0.819 Reliabel 
JS2 0.739 Valid 

JS3 0.532 Valid 

JS4 0.689 Valid 

Employee 
Performance 

EP1 0.596 Valid 

0.402 0.730 Tidak Reliabel 

EP2 0.999 Valid 

EP3 0.204 Tidak Valid 

EP4 0.706  Valid 

EP6 0.341 Tidak Valid 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis pada AMOS 20 

 

 

Berdasarkan Tabel 4.3 ada 19 indikator yang dimasukan karena ada 1 

indikator yaitu EP 5 yang tidak valid pada saat melakukan pre test sehingga peneliti 

tidak memasukan indikator tersebut kedalam measurement model ini. Dari hasil data 

tabel  4.3 tidak semua indikator dinyatakan valid dan hanya ada satu variabel yang 
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dinyatakan tidak reliabel. Pertama pada variabel organization culture indikator OC2 

yang memiliki nilai 0,234 ≤ factor loading 0,5 yang berarti indikator tersebut tidak 

valid. Kedua pada variabel employee performance jika indikator EP3 yang memiliki 

nilai 0,204 ≤ factor loading 0,5, serta indikator EP6 yang memiliki nilai 0,341 ≤ 

factor loading 0,5  dimasukan dapat membuat nilai AVE menjadi rendah yaitu 0,402 

dan menjadikan variabel tersebut tidak reliabel. Berdasarkan pernyataan tersebut, 

peneliti akan melakukan analisis ulang dengan penghapusan beberapa indikator untuk 

membuat variabel-variabel diatas menjadi reliabel. Berikut analisis setelah 

penghapusan. 

Tabel 4.4 Uji Validitas dan Reliabilitas (Setelah penghapusan) 

Variabel 

Laten 
Indikator 

Uji Validitas Uji Reliabilitas 

Factor 

Loading 

≥ 0.5 

Kesimpulan 
AVE 

≥ 0.5 

CR 

≥ 0.7 
Kesimpulan 

Motivation 

M1 0,565 Valid 

0.596 0,850  Reliabel 
M2 0.970 Valid 

M3 0.701 Valid 

M4 0,795 Valid 

Organization 
Culture 

OC1 0,932 Valid 

0.605 0.881 Reliabel 

OC3 0.912 Valid 

OC4 0.560 Valid 

OC5 0.623 Valid 

OC6 0.790 Valid 

Job 
Satisfaction 

JS1 0.877 Valid 

0.517 0.806 Reliabel 
JS2 0.738 Valid 

JS3 0.531 Valid 

JS4 0.688 Valid 

Employee 
Performance 

EP1 0.596 Valid 

0,617 0,822  Reliabel EP2 0.999 Valid 

EP4 0,706 Valid 

 

Sumber: Data diolah oleh penulis pada AMOS 20 
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Berdasarkan hasil analisis ulang uji validitas dan uji reliabilitas, peneliti 

melakukan penghapusan pada beberapa indikator yaitu OC2, EP3 ,dan EP6 dengan 

membuang nilai yang terendah dan kriteria semua variabel menjadi reliabel.  

 

4.4.3 Identifikasi 

Pada analisis SEM menurut Santoso (2012) untuk menentukan sebuah model 

layak di uji atau tidak yaitu dengan melihat degree of freedom. Jika DF > 0 atau 

positif, maka di kategorikan model over-identified. Hasil analisis degree of freedom 

adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 4.5 Computation of Degree of Freedom 

Number of distinct sample moments 136 

Number of distinct parameters to be estimated 34 

Degrees of freedom (136-34) 102 

Sumber: Hasil Pengolahan data oleh peneliti dengan Amos 20 

Berdasarkan hasil data tabel diatas peneliti mengambil kesimpulan yaitu 

kategori model tersebut adalah over-identified karena memiliki nilai degree of 

freedom sebesar 102 (positif). Model over-identified maka peneliti dapat melanjutkan 

ke tahap selanjutnya yaitu uji model pengukuran (uji validitas dan reliabilitas). 
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4.4.4  Hasil Uji Model Keseluruhan (Overall Model Fit) 

4.4.4.1 Pengukuran Goodness of Fit (GOF) 

 Tahap uji model keseluruhan bertujuan untuk mengevaluasi secara umum 

derajat kecocokan atau Goodness of Fit (GOF) antara data dengan model. Menilai 

GOF suatu SEM secara menyeluruh (overall) tidak dapat dilakukan secara langsung 

seperti teknik multivariat yang lainnya. SEM tidak mempunyai satu uji statistik 

terbaik yang dapat menjelaskan kekuatan prediksi model. Sebagai gantinya, para 

peneliti telah mengembangkan beberapa ukuran GOF yang dapat digunakan secara 

bersama-sama atau kombinasi. Tabel 4.6 di bawah ini menunjukkan beberapa fit 

index untuk kecocokan model keseluruhan berdasarkan perhitungan SEM dengan 

menggunakan AMOS 20. 

Tabel 4.6 Hasil Penelitian Goodness of Fit 

GOF Cut of Value 
Hasil 

Analisis 

Evaluasi 

Model 

CMIN/DF CMIN/DF ≤ 3,0 (good fit) 2.884 Good Fit 

CFI CFI ≥ 0,90 (good fit)  
0,80 ≤ CFI ≤ 0,90 (marginal fit) 

CFI ≤ 0,80 (poor fit)   

0.803 Marginal Fit 

RMSEA 
RMSEA ≤ 0,08 (good fit) 

0,08 ≤ RMSEA ≤ 0,10 (marginal 
fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

RMSEA ≥ 0,10 (poor fit) 

0.138 Poor Fit 

  

Sumber: data diolah oleh penulis dengan AMOS 20 
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Tabel 4.6 memberikan gambaran bahwa 3 ukuran GOF yang terdiri dari 

CMIN/df, RMSEA, dan CFI menunjukkan satu ukuran dengan kriteria good fit, lalu 

menunjukkan satu ukuran dengan kriteria marginal fit  dan menunjukkan satu ukuran 

dengan kriteria poor fit. Jika ada satu atau lebih parameter yang telah fit maka model 

dinyatakan fit. Sehingga model dalam penelitian ini dinyatakan fit (Hair et al., 

2010).CMIN/df merupakan merupakan nilai statistik Chi Square dibagi degree of 

freedom (df) yang disebut juga Chi Square relatif, pada tabel diatas CMIN/df 

menunjukan ukuran dengan criteria Good fit yang merupakan indikator diterimanya 

suatu kecocokan model dan data. CFI merupakan peningkatan fit index dari NFI, 

dalam index ini menjelaskan perbandingan model yang diusulkan dengan model 

dasar. Pada tabel diatas CFI menunjukan ukuran dengan criteria marginal fit maka 

model memiliki kecocokan yang sedikit. RMSEA digunakan untuk menampilkan 

seberapa layak model menggunakan populasi sedangkan untuk hasil RMSEA jika 

nilai nya sebesar 0.08 atau lebih kecil maka nilai tersebut menunjukkan kecocokan 

model yang baik namun pada penelitian ini menunjukan ukuran dengan kriteria Poor 

fit yang berarti model memiliki kecocokan yang rendah. .Dengan adanya salah satu 

parameter yang telah fit maka model ini bisa digunakan dengan model SEM. 

 

4.4.5 Hasil Pengujian Hipotesis  

Model keseluruhan adalah seluruh hubungan antar konstruk yang mempunyai 

hubungan kausal (sebab akibat) antara variabel laten endogen dengan variabel 
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eksogen. Analisis model keseluruhan berhubungan terhadap koefisien-koefisien atau 

parameter-parameter yang menunjukkan hubungan kausal atau pengaruh variabel 

laten terhadap variabel laten lainnya, sesuai dengan rerangka konseptual penelitian. 

Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis, yaitu cara mengetahui signifikansi 

dengan melihat nilai p dari hubungan sebab akibat yang ada di dalam model 

keseluruhan. Jika nilai estimasi dalam hasil analisis menunjukkan positif dan nilai p < 

0.05 dalam hasil analisis maka hipotesis terbukti signifikan dan didukung oleh data 

(HO ditolak). Apabila nilai estimasi menunjukkan hasil negative dan nilai p > 0.05 

maka hipotesis tidak terbukti signifikan dan tidak dukung oleh data (HO diterima). 

Berikut hasil analisis data dari model keseluruhan 

 

Tabel 4.7 Hasil Output Regression Weight 

Hipotesis Estimasi p-value Kesimpulan 

Motivation  Job Satisfaction 0.315 0.002 
Hipotesis 

Didukung data 

Organization Culture Job Satisfaction 0.765 *** 
Hipotesis 

Didukung data 

Job Satisfaction  Employee 

Performance 

0.541 *** 
Hipotesis 

Didukung data 

 

Sumber: data diolah oleh penulis dengan AMOS 20 
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Penjelasan lebih lengkap, peneliti menguraikan hasil analisis data dari tabel 

diatas dengan menyediakan model hasil pengujian hipotesis sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Model Hasil Pengujian Hipotesis 

Sumber: Data diolah oleh penulis 

 

Berdasarkan tabel 4.7 dan gambar 4.5 di atas, hipotesis dalam penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut.  

1. Motivation  berpengaruh terhadap Job Satisfaction  

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,315 

dengan nilai p = 0,002 (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0,05. Motivation memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction dan didukung oleh data 

 H2, Estimasi 0.765 
p-value *** 

 

 H3, Estimasi 0.541 
p-value *** 

 

 H1, Estimasi 0.315 
p-value 0.002 

 

Employee 

Perfomance 

       Motivation 

 

Job Satisfaction 

Organization Culture 
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2. Organization Culture berpengaruh positif terhadap Job Satisfaction 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,765 

dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas 0.000 lebih kecil dari 0,05. Organization culture 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap job satisfaction dan didukung oleh 

data. 

3. Job Satisfaction berpengaruh positif terhadap Employee Performance 

Berdasarkan hasil dari pengujian data, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,541 

dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang 

positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Job satisfaction memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap employee performance dan didukung oleh 

data. 

 

4.5 Pembahasan 

Pada penelitian ini, hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh variabel 

telah memenuhi kriteria konstruk validitas dan reliabilitas, serta model pengukuran 

lainnya yang sesuai dengan metode Structural Equation Modeling (SEM).Pada hasil 

pengujian hipotesis yang diajukan pada model penelitian ini, seluruh hipotesis 

memiliki hubungan yang signifikan. Pembahasan dari hasil pengujian masing-masing 

hipotesis penelitian dibahas pada sub-bab di bawah ini. 
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4.5.1  Pengaruh Motivation terhadap Job Satisfaction 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara motivation terhadap job satisfaction.. Informasi 

tersebut mendukung teori  Brahmasari dan Suprayetno (2008) dalam penelitiannya 

menemukan bahwa motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan. Motivasi kerja memang sangat diperlukan oleh seorang 

karyawan untuk dapat mencapai suatu kepuasan kerja yang tinggi meskipun menurut 

sifatnya kepuasan kerja itu sendiri besarannya sangat relatif atau berbeda antara satu 

orang dengan orang lainnya.  

Azash, Kumar & Safare (2011)  pada hasil penelitiannya menunjukkan 

adanya hubungan yang signifikan secara statistik antara motivasi yang menguji tiga 

faktor motivasi (gaji, fasilitas dan promosi) dengan kepuasan kerja. Kartika dan 

Kaihatu (2010) menemukan bahwa variabel motivasi kerja berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

 

4.5.2 Pengaruh Organization Culture  terhadap Job Satisfaction 

 Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara organization culture terhadap job satisfaction. 

Penelitian Chi, Yeh & Yu (2008), menyatakan adanya pengaruh yang positif antara 

budaya organisasi terhadap kepuasan kerja.  

 Hasil ini diperkuat oleh Robbins (2005), bahwa permintaan individu yang 

sebangun dengan budaya di dalam sebuah organisasi akan menghasilkan job 
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satisfaction yang tinggi. Budaya organisasi dari sebuah bisnis umum akan 

menyebabkan pengaruh yang signifikan pada komitmen organisasi terhadap job 

satisfaction (Safwat, 2015)  

 Menurut Marcoulides dan Heck (1993) pada penelitiannya membuktikan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan, artinya budaya organisasi merupakan suatu konsep yang dapat dijadikan 

saran untuk mengukur kesesuaian dari tujuan organisasi, strategi dan organisasi tugas, 

serta dampak yang dihasilkan, karena tanpa ukuran yang valid dan reliabel dari aspek 

kritis budaya organisasi maka pernyataan tentang dampak budaya pada kepuasaan 

kerja karyawan dan kinerja perusahaan akan terus berdasarkan pada spekulasi, 

observasi personal dan studi kasus (Brahmasari dan Supreyetno 2008) 

 

4.5.3 Pengaruh Job Satisfaction terhadap Employee Performance 

Hasil pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan antara job satisfaction terhadap turnover employee 

performance. Informasi tersebut didukung oleh Robbins & Judge (2015), 

menjelaskan bahwa Job Satisfaction merupakan perasaan positif tentang pekerjaan 

seseorang yang dihasilkan dari evaluasi karakteristiknya.. Penelitian Purnama (2013), 

job satisfaction memberikan pengaruh positif yang signifikan pada employee 

perfomance dan penelitian ini terbukti secara statistik.  
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Hasil ini juga konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Atmojo 

(2015), Job satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

employee performance. Dalam penelitian nya juga menjelaskan semakin tinggi 

kepuasan kerja yang dimiliki karyawan maka kinerja karyawan pun akan semakin 

meningkat. 

 

4.6 Statistik Deskriptif Hasil Kuesioner 

Tabel 4.8 menunjukkan statistik deskriptif dari hasil penyebaran kuesioner 

yang dilakukan peneliti pada karyawan tetap PT. Mandiri Sekuritas kantor pusat 

SCBD, Jakarta 

Tabel 4.8 Hasil Penyebaran Kuesioner 

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban 
Mean 

Motivation 1 2 3 4 5 6 

1 
Pekerjaan yang dilakukan, 
bermanfaat bagi masyarakat dan 
rekan-rekan saya 

14 20 22 14 28 2 3,28 

2 
Memiliki kebebasan untuk 
melakukan pekerjaan seperti yang 
saya inginkan 

10 20 15 33 14 8 3.45 

3 
Jika bekerja dengan nyaman, maka 
dapat bekerja semakin produktif 11 8 23 29 16 13 3.70 

4 
Siap untuk lembur agar 
mengurangi beban target 10 14 17 36 14 9 3.57 

Organization Culture 1 2 3 4 5 6 Mean 

5 
Organisasi fokus terhadap 
pengembangan individu pegawai 9 12 11 40 21 7 3.73 

6 

Organisasi fokus terhadap 
pendapat pegawai yang dijadikan 
bahan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan 

5 7 19 41 20 8 3.88 
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Tabel 4.8 Hasil Penyebaran Kuesioner (Lanjutan) 

 

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban 

 1 2 3 4 5 6 Mean 

7 
Organisasi berani mengadopsi dan 
menerapkan teknologi tinggi 7 18 15 35 16 9 3.62 

8 
Organisasi memiliki standar yang 
jelas mengenai reward dan 
punishment yang ditetapkan 

4 13 24 20 24 15 3.92 

9 
Organisasi memiliki sistem dan 
peraturan yang komprehensif 
 

5 14 24 18 34 5 3.77 

10 
Organisasi menetapkan tujuan 
yang jelas kepada pegawai 
 

10 11 20 33 18 8 3.64 

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban 

Job Satisfaction 1 2 3 4 5 6 Mean 

11 
Saya sangat nyaman dalam 
pekerjaan saya 7 10 24 30 18 11 3.75 

12 
Saya merasa cukup puas dengan 
pekerjaan sekarang 8 12 20 32 19 9 3.69 

13 
Saya puas dengan pengakuan, 
sehingga saya bisa bekerja lebih 
baik 

8 10 15 23 28 16 4.01 

14 
Saya puas adanya peluang untuk 
promosi 15 18 14 34 12 7 3.31 
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Tabel 4.8 Hasil Penyebaran Kuesioner (Lanjutan) 

 

No Indikator Pernyataan Hasil Jawaban 

Employee Performance 1 2 3 4 5 6 Mean 

15 
Karyawan memahami dengan baik 
kebutuhan organisasi 20 23 20 20 13 4 2.95 

16 
Karyawan dapat menempatkan diri 
dengan baik di dalam organisasi 16 13 15 20 24 12 3.59 

17 
Karyawan dapat mendengarkan 
permintaan dan masukan 
perusahaan dengan baik 

24 25 17 13 14 7 2.89 

18 
Karyawan selalu memberikan 
kinerja terbaik kepada perusahaan 7 17 11 20 32 13 3.92 

19 
Karyawan selalu memberikan 
kontribusi yang lebih dalam 
pekerjaan 

16 21 16 20 16 11 3.32 

20 
Karyawan memiliki kualitas 
kinerja yang sangat baik. 10 23 18 21 22 6 3.40 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis intensi yang 

dimiliki pekerja tetap karyawan PT. Mandiri sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta 

yang dipengaruhi oleh variabel motivation, organization culture, job satisfaction dan 

employee performance. Hasil analisis data ini menyatakan bahwa motivation dan 

organization culture memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap job 

satisfaction kemudian job satisfaction juga  memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap employee performance  
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 Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dapat diberikan implikasi 

manajerial pekerja tetap karyawan PT. Mandiri sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta 

yaitu sebagai berikut: 

1.  Variabel pertama yang dibahas dalam penelitian ini  yaitu organization 

culture. Pada penelitian terhadap PT. Mandiri sekuritas kantor pusat 

SCBD,Jakarta ini peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa variabel 

organization culture memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap job 

satisfaction, Berdasarkan hasil dari pengujian data Tabel 4.7, diperoleh 

nilai estimasi sebesar 0,765 dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai 

estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas 

0.000 lebih kecil dari 0,05.  

Berdasarkan Tabel 4.8 untuk variabel organization culture dari rata-rata 

responden maka dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari nilai 

terendah yang harus ditingkatkan. Nilai terendah adalah OC 3 dengan nilai 

rata-rata 3.62 yaitu” Organisasi berani mengadopsi dan menerapkan 

teknologi tinggi”. Dalam hal ini responden yang merupakan karyawan 

tetap PT.Mandiri Sekuritas Kantor Pusat SCBD, Jakarta merasa perusahaan 

kurang berani untuk menggunakan teknologi yang bisa dikatakan terdepan 

untuk menunjang pekerjaan mereka. Oleh karena itu perusahaan harus 

berani dalam menerapkan teknologi tinggi dalam menunjang pekerjaan 

setiap karyawan. Perusahaan harus menganggap dengan memberikan 
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fasilitas yang berteknologi tinggi adalah suatu investasi bagi perusahaan 

bukan sebagai cost. Dengan fasilitas yang memadai dan menggunakan 

teknologi tinggi akan berdampak secara langsung untuk meningkatkan 

pengembangan setiap karyawan Hal ini perlu dilakukan karena akan 

meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan akan berdampak positif bagi 

perusahaan. Sedangkan untuk nilai rata- rata tertinggi adalah OC 4 dengan 

nilai rata-rata 3.92 dalam pernyataan “Organisasi memiliki standar yang 

jelas mengenai reward dan punishment yang ditetapkan”. Berdasarkan 

hasil tersebut responden yang merupakan karyawan tetap PT.Mandiri 

Sekuritas Kantor Pusat SCBD, Jakarta merasa perusahaan memiliki standar 

yang jelas mengenai reward dan punishment yang ditetapkan. Dengan 

standar yang jelas dapat memberikan pemahaman yang baik untuk 

karyawan untuk dapat mengerti penghargaan atau hukuman apa yang akan 

mereka dapatkan dalam setiap tindakan yang mereka lakukan. Dengan 

standar dan pemahaman yang jelas tersebut akan meningkatkan kepuasan 

kerja setiap karyawan. 

2.  Variabel kedua yang dibahas dalam penelitian ini yaitu motivation. Peneliti 

mendapatkan hasil analisis bahwa variabel motivation memiliki pengaruh 

yang positif terhadap job satisfaction. Berdasarkan hasil dari pengujian 

data Tabel 4.7, diperoleh nilai estimasi sebesar 0,315 dengan nilai p = 
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0.002 (signifikan). Nilai estimasi tersebut menunjukkan hasil yang positif 

dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05.  

 Berdasarkan Tabel 4.8 untuk variabel motivation dari rata-rata responden 

maka dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari nilai terendah yang 

harus ditingkatka. Nilai terendah adalah M 1 dengan nilai rata-rata 3.28 

yaitu” Pekerjaan yang dilakukan, bermanfaat bagi masyarakat dan rekan-

rekan saya” Dalam hal ini responden yang merupakan karyawan tetap 

PT.Mandiri Sekuritas Kantor Pusat SCBD, Jakarta merasa pekerjaan yang 

mereka lakukan kurang bermanfaat bagi rekan-rekan kerja dan masyarakat 

hal ini bisa dikarenakan karena kurang nya program CSR perusahaan, 

dengan adanya program CSR perusahaan membuat karyawan bisa berbagi 

pengetahuan, berinteraksi dengan masyarakat umum, bisa dalam bentuk 

berupa seminar atau penyuluhan tentang pasar modal atau perkembangan 

sekuritas yang ditujukan kepada mahasiswa atau pun masyarakat umum 

agar membuat khalayak lebih mengetahui sekuritas dan pasar modal. Hal 

ini perlu dilakukan agar setiap karyawan merasa pekerjaan yang mereka 

lakukan bermanfaat bagi masyarakat sehingga rasa kepuasan kerja yang 

dimiliki setiap karyawan akan meningkat. Sedangkan untuk nilai rata- rata 

tertinggi adalah  M3  dengan nilai rata-rata 3.70 dalam pernyataan “Jika 

bekerja dengan nyaman, maka dapat bekerja semakin produktif’. Dalam hal 

ini karyawan merasa nyaman dengan kondisi dan suasana didalam 
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perusahaan yang berdampak meningkatnya produktifitas pekerjaan yang 

dilakukan oleh setiap karyawan. 

 

3. Variabel ketiga yang  dibahas dalam penelitian ini  yaitu job satisfaction. 

Peneliti mendapatkan hasil analisis bahwa variabel job satisfaction 

memiliki pengaruh yang sangat positif terhadap employee performance. 

Berdasarkan hasil dari pengujian data Tabel 4.7, diperoleh nilai estimasi 

sebesar 0,541 dengan nilai p = *** (signifikan). Nilai estimasi tersebut 

menunjukkan hasil yang positif dengan nilai probabilitas lebih kecil dari 

0,05.  

 Berdasarkan Tabel 4.8 untuk variabel job satisfaction dari rata-rata maka 

dapat disusun implikasi manajerial dilihat dari nilai terendah yang harus 

ditingkatkan.Nilai terendah adalah JS 4 dengan nilai rata-rata 3.31 yaitu” 

Saya puas adanya peluang untuk promosi”. Dalam hal ini responden yang 

merupakan karyawan tetap PT. Mandiri Sekuritas Kantor Pusat SCBD, 

Jakarta merasa kurang nya peluang untuk promosi jabatan. Perusahaan 

harus membuat sistem aturan yang baik dan transparan dalam menentukan 

promosi jabatan dan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada 

setiap karyawan  Hal ini perlu dilakukan sehingga semua karyawan dapat 

mengerti dengan jelas mengenai aturan promosi jabatan dalam 

perusahaan. Dengan sistem  dan pemahaman yang jelas tersebut akan 
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membuat setiap karyawan puas dengan pekerjaan yang dimiliki nya 

karena setiap karyawan memiliki peluang untuk promosi jabatan, sehingga 

hal tersebut akan meningkatkan kinerja setiap karyawan. Sedangkan untuk 

nilai rata- rata tertinggi adalah JS 3 dengan nilai rata-rata 4.01 dalam 

pernyataan “Saya puas dengan pengakuan, sehingga saya bisa bekerja 

lebih baik”. Dalam hal ini karyawan merasa puas terhadap adanya suatau 

pengakuan atau apresiasi yang diberikan perusahaan atas kinerja yang 

telah mereka lakukan. Hal ini membuat karyawan dapat bekerja lebih baik 

lagi untuk perusahaan. 

 

4.Variabel terakhir yang dibahas dalam penelitian ini yaitu employee 

performance. Berdasarkan Tabel 4.8 untuk variabel employee performace 

dari rata-rata responden yang mengisi kuesioner nilai terendah adalah EP 3 

dengan nilai rata-rata 2.89 yaitu “Karyawan dapat mendengarkan 

permintaan dan masukan perusahaan dengan baik” Dalam hal ini 

mengindikasikan bahwa karyawan kurang dapat mengerti permintaan dan 

masukan dari perusahaan dengan baik. Dalam hal ini perusahaan harus 

melakukan pendekatan persuasif dengan baik kepada setiap karyawan. 

Perusahaan juga dapat memberikan insentif kepada setiap karyawan 

apabila tujuan perusahaan tercapai. Hal tersebut akan membuat setiap 

karyawan lebih peduli terhadap perusahaan dan membantu untuk mencapai 
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tujuan perusahaan. Sedangkan untuk nilai rata- rata tertinggi adalah EP 4  

dengan nilai rata-rata 3.70 dalam pernyataan “Karyawan selalu 

memberikan kinerja terbaik kepada perusahaan”. Dalam hal ini karyawan 

merasa mereka selalu memberikan kinerja terbaik untuk perusahaan dan 

hal ini sangat baik untuk perusahaan dengan kinerja yang totalitas kepada 

perusahaan dapat membuat kinerja perusahaan tersebut semakin baik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh motivation dan 

organization culture melalui job satisfaction terhadap employee performance. Hasil 

analisis dengan menggunakan metode SEM menunjukkan 3 hipotesis terbukti 

Berdasarkan hasil output dari pengolahan data yang telah dilakukan oleh peneliti 

pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Variabel Motivation terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap Job Satisfacton dalam penelitian ini. 

2. Variabel Organization Culture terbukti memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap  Job Satisfaction dalam penelitian ini. 

3. Variabel Job Satisfaction terbukti memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Employee Performance dalam penelitian ini. 

 

5.2 Saran 

Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini bisa dijadikan saran bagi PT. Mandiri 

Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta untuk selalu memperhatikan kepada seluruh 

karyawan nya agar perusahaan ini semakin maju dan semakin banyak prestasi yang 

dicapai. Adapun saran yang dapat diberikan kepada PT. Mandiri Sekuritas kantor 

pusat SCBD, Jakarta selanjutnya adalah sebagai berikut: 
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1. Bagi PT. Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta 

1) PT. Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, Jakarta harus lebih berani 

untuk menerapkan  teknologi  yang terdepan bagi perusahaan. Perusahaan 

harus beranggapan dengan menerapkan fasilitas yang memadai dan 

teknologi yang tinggi adalah suatu investasi bagi perusahaan bukan 

sebagai cost karena dengan fasilitas yang baik dapat menunjang dan 

mengembangkan karyawan untuk dapat bekerja dengan lebih baik lagi.  

2) Perusahaan juga harus membuat sistem aturan yang baik dan transparan 

dalam menentukan promosi jabatan sehingga semua karyawan dapat 

mengerti dengan jelas mengenai aturan promosi jabatan dalam 

perusahaan.  

3) Perusahaan harus selalu memperhatikan kebutuhan seluruh karyawan nya. 

Karena suatu perusahaan tidak dapat berprestasi tanpa adanya Sumber 

Daya Manusia (SDM) atau karyawan yang baik dan berkualitas. 

4)  Perusahaan harus memiliki hubungan yang baik dan dekat kepada seluruh 

karyawan yang berada di dalamnya. Perusahaan juga harus selalu 

memberikan motivasi secara baik kepada seluruh karyawan agar 

menambah semangat kerja bagi setiap karyawan nya. Perusahaan juga 

harus memiliki suatu sistem budaya organisasi yang baik yang dapat 

diterapkan kepada seluruh karyawan, itu semua harus dilakukan agar 

setiap karyawan memiliki kepuasan kerja, semakin setiap karyawan 
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memiliki rasa kepuasan kerja yang tinggi terhadap pekerjaan nya maka 

kinerja karyawan akan semakin meningkat.  

2. Bagi peneliti selanjutnya 

1) Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas mengenai   

kajian dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.  Bagi 

Penelitian selanjutnya bisa melakukan penelitian yang fokus terhadap 

generation Y dalam batasan masalah yang akan dibuat. 

2) Dalam penelitian selanjutnya peneliti mengharapkan dapat 

mengidentifikasi faktor-faktor lain yang mempengaruhi employee 

perfomance. Misalnya, apakah ada variabel lain seperti lingkungan kerja, 

kompensasi, kepemimpinan, self esteem,self efficacy atau variabel lainnya 

yang mempengaruhi employee perfomance yang tidak diungkap dalam 

penelitian ini dan atau bagaimana cara yang dilakukan perusahaan untuk 

meningkatkan employee perfomance. 
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Lampiran 1: 

Kuesioner 

LAMPIRAN KUESIONER 

 

Responden Yth.  

Perkenalkan, nama saya Adriadi Bagus Prayogo, mahasiswa S1 Manajemen 

STIE Indonesia Banking School, Kemang. Saat ini saya sedang melakukan penelitian 

tugas akhir yang berjudul “Pengaruh motivation dan culture organization melalui 

job satisfaction terhadap employee performance pada PT. Mandiri Sekuritas 

kantor pusat SCBD, Jakarta ”. Tujuan penyebaran kuesioner ini untuk mengukur 

seberapa besar pengaruh motivation , culture organization, job satisfaction dan 

employee performance pegawai di  PT. Mandiri Sekuritas kantor pusat SCBD, 

Jakarta. 

Oleh karena itu, saya memohon dengan hormat bantuan dari 

Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi kuisioner ini dengan jawaban yang 

sebenar-benarnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Pernyataan dan data dari 

setiap responden hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata dan diolah 

secara keseluruhan sehingga skor individu tidak terlihat.  Peneliti juga akan sangat 

menjaga kerahasiaan dari data yang didapat  

Atas waktu dan partisipasi Anda, saya ucapkan banyak terimakasih.  

 

 

 

Pengaruh Motivation dan Organization..., Adriadi Bagus Prayogo, Ma.-IBS, 2017



86 
 

Indonesia Banking School 
 

Pertanyaan Filter 

1. Apakah anda pekerja tetap PT.Mandiri Sekuritas : 

a) Ya (lanjut) b)   Tidak (stop) 

2. Apakah anda telah melalui masa percobaan di PT. Mandiri Sekuritas? 

a) Ya (lanjut) b)   Tidak (stop) 

3. Apakah anda telah bekerja di PT. Mandiri Sekuritas lebih 1 tahun? 

a) Ya (lanjut) b)   Tidak (stop) 

 

Profil Responden 

1. Jenis Kelamin: a. Pria b. Wanita  

2. Usia: ......................Tahun 

3. Lama bekerja di PT. Mandiri Sekuritas: 

a. 1-4 tahun  b. 5-8 tahun c. 9-12 tahun d.13- 16 tahun   

4. Jabatan anda pada PT Mandiri Sekuritas: 

a. Associate  b. Analyst c. Assistant Vice President d. Vice President 

5. Divisi Kerja anda pada PT. Mandiri Sekuritas : 

a. Investment Banking   b. Capital Market  

c. Investment Management d. Divisi lain 

 

*Berikan tanda (√) pada pilihan yang paling sesuai 

Petunjuk: Berikut terdapat serangkaian pernyataan. Berikan tanda (√) pada kolom 

pilihan yang paling sesuai dengan perasaan dan pemahaman Anda. Penilaian yang 

semakin ke kanan menandakan sangat setuju (SS) sedangkan penilaian yang semakin 

ke kiri menandakan sangat tidak setuju (STS).  

1 = Sangat Tidak Setuju    

6 = Sangat Setuju 
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No Indikator Pernyataan STS     SS 

1 
Pekerjaan yang dilakukan, bermanfaat 
bagi masyarakat dan rekan-rekan saya 

1 2 3 4 5 6 

2 
Memiliki kebebasan untuk melakukan 
pekerjaan seperti yang saya inginkan 

1 2 3 4 5 6 

3 
Jika bekerja dengan nyaman, maka 
dapat bekerja semakin produktif 

1 2 3 4 5 6 

4 
Siap untuk lembur agar mengurangi 
beban target 1 2 3 4 5 6 

5 
Organisasi fokus terhadap 
pengembangan individu pegawai 1 2 3 4 5 6 

6 

Organisasi fokus terhadap pendapat 
pegawai yang dijadikan bahan 
pertimbangan dalam pengambilan 
keputusan 

1 2 3 4 5 6 

7 
Organisasi berani mengadopsi dan 
menerapkan tekologi tinggi 1 2 3 4 5 6 

8 
Organisasi memiliki standar yang 
jelas mengenai reward dan 
punishment yang ditetapkan 

1 2 3 4 5 6 

9 Organisasi memiliki sistem dan 
peraturan yang komprehensif 1 2 3 4 5 6 

10 Organisasi menetapkan tujuan yang 
jelas kepada pegawai 1 2 3 4 5 6 

11 
Saya sangat nyaman dalam pekerjaan 
saya 

1 2 3 4 5 6 

12 
Saya merasa cukup puas dengan 
pekerjaan sekarang 

1 2 3 4 5 6 

13 
Saya puas dengan pengakuan, 
sehingga saya bisa bekerja lebih baik 

1 2 3 4 5 6 

14 
Saya puas adanya peluang untuk 
promosi 1 2 3 4 5 6 

15 
Karyawan memahami dengan baik 
kebutuhan organisasi 1 2 3 4 5 6 

16 

Karyawan dapat menempatkan diri 
dengan baik di dalam ororganisasi 1 2 3 4 5 6 

Pengaruh Motivation dan Organization..., Adriadi Bagus Prayogo, Ma.-IBS, 2017



88 
 

Indonesia Banking School 
 

 

No Indikaor Pernyataan STS     SS 

17 
 
 

Karyawan dapat mendengarkan 
permintaan dan masukan perusahaan 
dengan baik 

   1   2   3   4   5   6 

18 
Karyawan selalu memberikan kinerja 
terbaik kepada perusahaan 1 2 3 4 5 6 

19 

Karyawan selalu memberikan 
kontribusi yang lebih dalam 
pekerjaan  

1 2 3 4 5 6 

20 Karyawan memiliki kualitas kinerja 
yang sangat baik. 1 2 3 4 5 6 
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Lampiran 2: Hasil Uji Validitas dan Realibilitas (pre-test) 

  
1.  a) Validitas Motivation 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .616 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 34.813 

Df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 M1 M2 M3 M4 

Anti-image Covariance M1 .839 -.145 .083 -.168 

M2 -.145 .353 -.273 -.074 

M3 .083 -.273 .385 -.070 

M4 -.168 -.074 -.070 .784 

Anti-image Correlation M1 .634a -.266 .147 -.207 

M2 -.266 .581a -.740 -.140 

M3 .147 -.740 .571a -.127 

M4 -.207 -.140 -.127 .839a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 

 
Component 

Matrixa 

 
Component 

1 

M1 .526 

M2 .892 

M3 .841 

M4 .682 

Extraction Method: 

Principal Component 

Analysis. 
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 b) Validitas Organization Culture 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .633 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 127.785 

Df 15 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 

Anti-image Covariance OC1 .529 .013 .029 -.122 -.065 .022 

OC2 .013 .186 -.069 .039 -.109 -.125 

OC3 .029 -.069 .174 -.135 .027 .077 

OC4 -.122 .039 -.135 .146 .007 -.067 

OC5 -.065 -.109 .027 .007 .292 -.059 

OC6 .022 -.125 .077 -.067 -.059 .211 

Anti-image Correlation OC1 .779a .042 .096 -.439 -.165 .065 

OC2 .042 .642a -.382 .238 -.470 -.632 

OC3 .096 -.382 .516a -.844 .118 .400 

OC4 -.439 .238 -.844 .543a .034 -.381 

OC5 -.165 -.470 .118 .034 .802a -.236 

OC6 .065 -.632 .400 -.381 -.236 .647a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 

OC1 .584 .556 

OC2 .827 -.460 

OC3 .557 .734 

OC4 .658 .697 

OC5 .734 -.565 

OC6 .793 -.500 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 
 c) Validitas Job Satisfaction 

 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .783 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 76.148 

Df 6 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 JS1 JS2 JS3 JS4 

Anti-image Covariance JS1 .271 -.125 -.156 .031 

JS2 -.125 .248 -.048 -.177 

JS3 -.156 -.048 .339 -.050 

JS4 .031 -.177 -.050 .459 

Anti-image Correlation JS1 .757a -.484 -.516 .087 

JS2 -.484 .760a -.166 -.524 

JS3 -.516 -.166 .828a -.127 

JS4 .087 -.524 -.127 .800a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 

JS1 .901 

JS2 .927 

JS3 .883 

JS4 .808 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 d) Validitas Employee Performance 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .654 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 103.161 

Df 15 

Sig. .000 

 
 

Anti-image Matrices 

 EP1 EP2 EP3 EP4 EP5 EP6 

Anti-image Covariance EP1 .076 -.069 .048 .015 -.009 -.048 

EP2 -.069 .071 -.050 -.042 .007 .028 

EP3 .048 -.050 .495 -.191 -.001 -.247 

EP4 .015 -.042 -.191 .627 .030 .070 

EP5 -.009 .007 -.001 .030 .817 -.214 

EP6 -.048 .028 -.247 .070 -.214 .508 

Anti-image Correlation EP1 .602a -.941 .251 .067 -.038 -.245 

EP2 -.941 .614a -.269 -.198 .031 .147 

EP3 .251 -.269 .669a -.343 -.001 -.493 

EP4 .067 -.198 -.343 .813a .042 .125 

EP5 -.038 .031 -.001 .042 .723a -.333 

EP6 -.245 .147 -.493 .125 -.333 .681a 

a. Measures of Sampling Adequacy(MSA) 
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Component Matrixa 

 
Component 

1 2 

EP1 .860 -.249 

EP2 .880 -.292 

EP3 .736 .118 

EP4 .654 -.384 

EP5 .384 .777 

EP6 .710 .474 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

2. a) Reliabilitas (pre-test) Motivation 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.731 4 

 

  b)  Reliabilitas (pre-test) Organization Culture 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.788 6 
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 c) Reliabilitas (pre-test) Job Satisfaction 

 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.903 4 

 

 d) Reliabilitas (pre-test) Employee Performance 

 
 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.801 6 
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Lampiran 3: Measurement Model (sebelum dihapus) 
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 Measurement Model (setelah dihapus) 
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Lampiran 4:  

Structural Model (sebelum dihapus) 

 

Structural Model (setelah dihapus) 
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Lampiran 5: 

Model Fit Summary  

Notes For Model (Default Model) 

Computation of degrees of freedom (Default model) 

Number of distinct sample moments: 136 
Number of distinct parameters to be estimated: 34 

Degrees of freedom (136 - 34): 102 
 

Result (Default model) 

Minimum was achieved 
Chi-square = 294.175 
Degrees of freedom = 102 
Probability level = .000 
 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 34 294.175 102 .000 2.884 
Saturated model 136 .000 0   
Independence model 16 1094.048 120 .000 9.117 
 

Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .731 .684 .806 .768 .803 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
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RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .138 .120 .157 .000 
Independence model .286 .271 .302 .000 
 

Lampiran 6: 

Standarized Regression Weights (sebelum penghapusan) 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
M4 <--- M .795 
M3 <--- M .701 
M2 <--- M .969 
M1 <--- M .566 
OC6 <--- OC .797 
OC5 <--- OC .631 
OC4 <--- OC .565 
OC3 <--- OC .911 
OC2 <--- OC .234 
OC1 <--- OC .927 
JS4 <--- JS .689 
JS3 <--- JS .532 
JS2 <--- JS .739 
JS1 <--- JS .876 
EP6 <--- EP .341 
EP4 <--- EP .706 
EP3 <--- EP .204 
EP2 <--- EP .999 

EP1 <--- EP .596 
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Standarized Regression Weights (setelah penghapusan) 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

M3 <--- M .701 

M2 <--- M .970 

M1 <--- M .565 

OC4 <--- OC .560 

OC3 <--- OC .912 

OC1 <--- OC .932 

JS3 <--- JS .531 

JS2 <--- JS .738 

JS1 <--- JS .877 

EP4 <--- EP .706 

EP2 <--- EP .999 

EP1 <--- EP .595 

M4 <--- M .795 

OC5 <--- OC .623 

OC6 <--- OC .790 

JS4 <--- JS .688 
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Lampiran 7: 

 

Estimate - Regression Weight 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

JS <--- M .315 .101 3.110 .002  
JS <--- OC .765 .184 4.157 ***  
EP <--- JS .541 .117 4.623 ***  
M3 <--- M 1.000     
M2 <--- M 1.337 .162 8.249 ***  
M1 <--- M .811 .148 5.483 ***  
OC4 <--- OC 1.000     
OC3 <--- OC 1.597 .258 6.201 ***  
OC1 <--- OC 1.599 .256 6.241 ***  
JS3 <--- JS .761 .155 4.902 ***  
JS2 <--- JS 1.003 .146 6.850 ***  
JS1 <--- JS 1.176 .152 7.715 ***  
EP1 <--- EP 1.000     
EP2 <--- EP 1.885 .253 7.447 ***  
EP4 <--- EP 1.225 .205 5.977 ***  
M4 <--- M 1.084 .143 7.600 ***  
OC5 <--- OC 1.048 .211 4.958 ***  
OC6 <--- OC 1.389 .241 5.755 ***  
JS4 <--- JS 1.000     
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