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ABSTRACT 

 

The aim of this research was to study the effect of job satisfaction on job 

performance and job satisfaction influence on the performance of innovative in 

Zalora Indonesia. The object of this research is Zalora Indonesia and the subject 

is people who work in Zalora Indonesia.  

This study is uses non-probability sampling method to the data 

distributing questionnaires to 105 respondents in accordance with IT , Marketing 

, Production , Business Intelligence department. The result of questionnaires was 

analyzed by using simple linear regression analysis. This study has produced two 

outcomes: first, the t-test result show that job satisfaction has positive influence to 

in-role performance. Second the t-test result that job satisfaction has positive 

influence to innovative performance. Job satisfaction has more positive influence 

to innovative performance than in-role performance. 

Since the result job satisfaction is significant positive influence to 

innovative performance. Management should be evaluated their reward for 

employee that have good innovation to their job. Besides management should 

evaluate performance management system that support employee improve in-role 

performance. 

 

KEY WORDS: Job satisfaction, In-role performance, Innovative performance. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi Kreatif dan Industri Kreatif di Indonesia mulai mencuat ke 

permukaan seiring dengan adanya kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif. 

Terdapat tujuh kelompok industri kreatif yang dijadikan prioritas pengembangan 

yaitu arsitektur, fashion, kerajinan, layanan komputer dan piranti lunak, 

periklanan, permainan interaktif serta riset dan pengembangan. (Affif, 2012) 

Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa ekonomi kreatif, 

merupakan satu dari tiga sektor yang dapat mendorong perekonomian Indonesia 

di saat ekonomi dunia melambat. Dan terdapat dua sektor lain, yaitu pariwisata 

serta tenaga kerja yang handal, terampil, dan berbudaya. Tiga sektor ini, punya 

potensi cukup besar, keunggulan serta peluang devisa yang tinggi. Ekonomi 

kreatif membutuhkan sumberdaya manusia yang kreatif tentunya, yang mampu 

membangun berbagai ide dan mengimplementasikannya ke dalam bentuk barang 

dan jasa yang bernilai ekonomi. (Mulyana, 2014) 

Berdasarkan data Parekraf (2012) kontribusi sektor ekonomi kreatif ke 

PDB di tahun 2010 adalah 7,29% dengan pertumbuhan 6,03%, atau sedikit 

dibawah pertumbuhan ekonomi nasional 6,11%. Empat subsektor yang menjadi 

kontributor terbesar adalah fesyen (40,8%), kerajinan (27,6%), periklanan (6,5%), 

dan desain (5,9%). Selain itu, tenaga kerja industri kreatif  mampu menyerap 8,5 

juta orang atau 7% dari tenaga kerja Indonesia, dan merupakan sektor kelima 
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terbesar setelah pertanian, kehutanan, perikanan dan peternakan; perdagangan, 

hotel, dan restoran; jasa kemasyarakatan; dan industri pengolahan. Pada 2010, 

sumbangan terhadap ekspor barang dan jasa sebesar $13 miliar. (Kemenpar.go.id) 

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi fashion terhadap 

perekonomian Indonesia menjadi cukup penting, terutama dalam perannya 

menopang ekonomi kreatif. Hal ini dipertegas oleh Euis Saedah ( Direktur 

Jenderal Industri Kecil dan Menengah IIKM) yang mengatakan bahwa kontribusi 

fashion dan kerajinan jauh mengungguli kontribusi industri kecil lainnya, baik 

dalam nilai tambah, tenaga kerja, jumlah perusahaan, maupun ekspor. (Republika 

2013) 

Gambar 1.1 NTB Fesyen Indonesia 2002 – 2010 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah) 
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Melalui grafik di atas, dapat dilihat bahwa angka Nilai Tambah Bruto 

Fesyen memiliki trend meningkat setiap tahunnya, dan mencapai angka 

tertingginya di tahun 2010 sebesar 53.995. Fesyen merupakan sub-sektor ekonomi 

kreatif dengan Nilai Tambah Bruto tertinggi, apabila dibandingkan dengan 13 

sub-sektor lainnya. Hal ini dapat kita lihat pada tabel berikut : 

 

Tabel 1.1 NTB Ekonomi Kreatif Indonesia 2002 – 2010 

 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik (Diolah) 

 

Kemenparekraf (2014) mengatakan “fesyen itu penting karena fesyen 

sendiri merupakan industri kreatif ke 2 terbesar dari seluruh sektor ekonomi 

kreatif, nilai di tahun 2013 menghasilkan Rp. 181 Triliun dari 15 sub sektor 

Ekonomi Kreatif dengan total jumlah nilai Rp. 642 Triliun. Untuk presentasi 

kontribusinya sendiri adalah 2% dan 6,4% pertumbuhannya di tahun 2013 atau 

lebih tinggi dari pertumbuhan nasional dan juga pertumbuhan Ekonomi Kreatif 

secara menyeluruh yang hanya 5,76%.  
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Diluar dari itu, Fashion sendiri dari segi tenaga kerja, menyerap 3,8 juta 

orang tenaga kerja dari jumlah 11,9 juta orang tenaga kerja yang diserap di 

Ekonomi Kreatif, sedangkan sumbangan fashion di eksport sendiri adalah Rp. 76 

Triliun. Oleh karena itu fashion sangat berpotensi bukan hanya di dalam negeri 

namun juga ke luar negeri. 

Seperti yang kita lihat Perkembangan online shop sangatlah pesat di 

Indonesia. Pada awalnya online shop mulai bermunculan di jakarta dan merambah 

ke kota- kota besar lainnya dan sampai pada akhirnya online shop masuk ke 

seluruh pelosok Indonesia, salah satu contoh nyata dari berkembangnya online 

shop adalah dari sektor fashion, mulai dari baju, buku, elektronik, handphone, 

tiket, jasa, sepatu, aksesoris dan sebagainya. Biasanya yang sering menggunakan 

fasilitas belanja online adalah wanita, terlebih wanita yang sehari-harinya sibuk di 

kantor, belanja online menjadi pilihan yang mudah dan praktis (BIN, 2013).  

Hal ini tidak terlepas dari sumber daya manusia merupakan salah satu aset 

yang penting dalam suatu organisasi, karena sumber daya manusia dapat dikelola 

agar dapat memberikan efek positif bagi sebuah organisasi. Sumber daya manusia 

perlu dikembangkan secara terus-menerus agar dapat meningkatkan sumber daya 

manusia menjadi yang lebih baik. Sebagai salah satu yang mempengaruhi 

organisasi, sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan 

kegiatan organisasi. Dalam hal ini, yang merupakan salah satu sumber daya 

manusia adalah karyawan. Karyawan merupakan penggerak dalam organisasi. 

Untuk itu kepuasan kerja karyawan pelu diperhatikan karna  dengan adanya 

kepuasan kerja di karyawan, karyawan akan meningkatkan kinerja nya. Khusus 
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nya dalam bidang industry kreatif ini. Kinerja kerja tidak hanya kinerja secara 

fisik dan pikiran, tetapi juga kinerja secara inovatif. Karena industry ini berada 

dalam industry kreatif yang membutuhkan inovasi.  

Peran sumber daya manusia sangat penting dalam kegiatan perusahaan, 

maka hendaknya perusahaan perlu mengelola sumber daya manusia sebaik 

mungkin, karena suksesnya suatu perusahaan bukan hanya pada keunggulan 

teknologi dan tersedianya dana, tapi sektor manusianya, sehingga segala keahlian 

dan tenaga yang diperlukan perusahaan dapat digunakan sepenuhnya dengan hasil 

yang efektif dalam peranan tenaga kerja saat ini dan dapat fleksibel terhadap 

tanggung jawab yang lain di luar peran utama tenaga kerja tersebut dalam 

perusahaan. (Narotama, 2011) 

Zalora Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang bisnis online 

dan industri kreatif , dan dari karakter industrinya yang masuk dalam bidang 

industri kreatif yang membutuhkan inovasi. Stirs and Porter, (1991) dalam Dizgah 

et al (2012) mengatakan semakin tinggi motivasi dan sikap positif terhadap 

pekerjaan, maka ia akan  memiliki prestasi kerja yang lebih tinggi yang di 

tunjukan dengan peningkatan kinerja. Dengan adanya kepuasan kerja maka akan 

meningkatkan prestasi Zalora.co.id dibandingkan dengan pesaing. 

Berdasarkan penjelasan diatas penulis melakukan penelitian dengan judul 

“Kepuasan Kerja Sebagai Pendorong Peningkatan Kinerja Kerja dan Kinerja 

Inovatif”. 

Kepuasan Kerja..., Andi Ratu Michaella Edgina, Ma.-IBS, 2015



 
 

20 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, ditemukan sejumlah penelitian 

terdahulu yang telah di lakukan oleh (Dizgah et al, 2012) dengan judul ‘’ 

Relationship Between Job Satisfaction and Employee Job Performance in Guilian 

Public Sector” penelitian tersebut membuktikan adanya pengaruh yang signifikan 

antara variabel job satisfaction terhadap in-role performance dan innovative 

performance. 

Kita ketahui bahwa permasalahan sumber daya manusia adalah hal yang 

kompleks, karena berkaitan dengan masalah individu atau perorangan yang 

dimana individu tersebut memiliki perasaan, kebutuhan, dan keinginan yang 

berbeda-beda. Ada yang puas dengan kompensasi dan penghargaan yang mereka 

harapkan ada juga yang belum puas. Selain itu banyak juga karyawan yang belum 

bisa mengekspresikan ide-ide inovatif mereka karena beberapa hal tertentu 

sehingga kinerja kerja mereka tidak maksimal. Hal ini yang seharusnya menjadi 

perhatian bagi perusahaan zalora.co.id di sebuah organisasi. 

 

Dari uraian diatas dapat disimpulkan 2 (dua) masalah penelitian: 

1. Apakah kepuasan kerja mempengaruhi secara positif terhadap kinerja 

kerja pada karyawan Zalora Indonesia? 

2. Apakah kepuasan kerja mempengaruhi secara positif terhadap kinerja  

inovatif pada karyawan Zalora Indonesia? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, pengambilan data 

dilakukan melalui kuisioner. Karena itu, penelitian ini memiliki ruang lingkup 

sebagai berikut: 

1. Menurut (Lee, et.al, 2010 dalam Dizgah, et.al, 2012) Kinerja kerja 

merupakan perilaku yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab 

yang disajikan dalam job description. Kinerja inovatif merupakan hal yang 

meliputi solusi kreatif dari karyawan untuk memecahkan masalah dalam 

lingkungan kerja dan sama dengan peran eksternal kinerja yang penting 

dalam keberhasilan organisasi (Janssen, Yperen, 2004).  

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan Human Resource Development 

Zalora.co.id, ada 4 departemen yang membutuhkan inovasi dalam 

pekerjaan nya, yaitu departemen marketing, IT, production dan business 

intelegence. Sehingga 4 departemen tersebut diambil sebagai populasi. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepuasan kerja 

terhadap kinerja kerja karyawan, dan prestasi kerja yang inovatif. Hal tersebut 

dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja kerja. 

2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap 

kinerja yang inovatif 

Kepuasan Kerja..., Andi Ratu Michaella Edgina, Ma.-IBS, 2015



 
 

22 

1.5 Manfaat Penelitian 

Peneliti menyimpulkan beberapa manfaat dari penelitian ini, antara lain 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap disiplin 

ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia khususnya pada pembahasan 

kepuasan kerja terhadap kinerja kerja karyawan dan prestasi kerja yang 

inovatif. Serta memberikan gagasan dan wawasan baru pada penelitian 

selanjutnya. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan wacana 

untuk menambah pengetahuan, pengertian, pemahaman, tentang kepuasan 

kerja dan performa kinerja karyawan 

 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi hubungan variabel 

antara kepuasan kerja terhadap kinerja dan prestasi kerja yang inovatif 

agar berkontribusi dalam membantu perusahaan objek peneliti untuk 

meningkatkan kinerja secara berkesinambungan dengan pengembangan 

dan memaksimalkan sumber daya manusia  yang dimiliki oleh 

Zalora.co.id. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penelitian ini akan dibahas dari beberapa hal. Dan terdapat pada 

lima bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang menguraikan 
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isi penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah 

terkait dengan kinerja SDM dalam perusahaan zalora.co.id, 

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika 

penelitian yang berhubungan dengan komitmen organisasi dan 

kepuasan kerja. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Isi dari bab ini berisi tentang teori-teori SDM, kinerja, kepuasan 

kerja dan lainnya, yang digunakan untuk melakukan analisis dalam 

penelitian ini, serta rerangka, model penelitian dan penelitian 

terdahulu. 

BAB III METODOLOGI PENULISAN 

 Bab ini berisi tentang populasi, sampel, sampling data dan sumber 

data, metode pengumpulan data definisi oprasional variabel dan 

alat analisis data. Penelitian ini menggunakan data primer (melalui 

sebaran kuesioner) sebagai sumber analisis utama. 

 

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini diawali dengan penjelasan mengenai objek penelitian, 

dilanjutkan dengan analisis dan pembahasan hasil penelitian, 

disertai dengan implikasi manajerial terkait hasil temuan penelitian. 

BAB VI PENUTUP 
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Merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat mengenai 

apa yang telah diperoleh dari hasil penelitian yang telah 

dilaksanakan dalam bagian kesimpulan. Dalam bab ini ditutup 

dengan saran dan implikasi yang dapat dipertimbangkan terhadap 

hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Job Satisfaction 

Kepuasan kerja adalah kumpulan perasaan positif atau keadaan emosi 

bahwa seseorang merasakan didasarkan pada berbagai aspek dari pekerjaan itu 

sendiri atau lingkungan kerja (Ronra, B., & Chaisawat, M. 2009). Luthans, 2008 

mengatakan ada 6 faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, 

yaitu : 

1. Pekerjaan itu sendiri (Work it self), Atasan (Supervision),  

2. Teman sekerja (Work Group),  

3. Kesempatan Promosi (Promotion Opportunity),  

4. Gaji (Pay),  

5. Kondisi Kerja (Working Condition). 

Kepuasan Kerja (Job Satisfaction) menurut Luthans (2006), kepuasan 

kerja adalah keadaan emosional yang merupakan hasil dari evaluasi pengalaman 

kerja seseorang. Variabel kepuasan kerja secara operasional diukur dengan 

menggunakan 5 dimensi yang diadopsi dari teori menurut Luthans (2006) yaitu 

pekerjaan itu sendiri, gaji atau imbalan yang dirasakan adil, kesempatan promosi, 

pengawasan, rekan kerja, dan kondisi kerja. 

Definisi lain di kemukakan oleh Nelson yang menyatakan bahwa kepuasan 

kerja adalah suatu kondisi emosional yang positif dan menyenangkan  sebagai 

hasil dari  penilaian pekerjan atau pengalaman pekerjaan seseorang (Nelson dan 
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Quick, 2006). Robbins mendefinisikan bahwa kepuasan kerja sebagai perasaan 

positif tentang pekerjaan sebagai hasil evaluasi karakter-karakter pekerjaan 

tersebut (Robbins and Judge, 2009). 

 Menurut Dizgah (2012), kepuasan kerja itu berdasarkan: 

1. Pekerjaan yang menarik 

2. Rela meluangkan waktu untuk melakukan pekerjaan 

3. Merekomendasikan pekerjaan ini kepada teman-teman 

4. Merekomendasikan perusahaan ini sebagai tempat bekerja 

5. Secara keseluruhan merasa puas dengan pekerjaan 

2.1.2 In-role performace 

Kinerja kerja adalah seperangkat perilaku yang menunjukkan seseorang 

dalam kaitannya dengan pekerjaannya atau, dengan kata lain, jumlah efisiensi 

yang diperoleh karena jenis pekerjaan orang (Rashidpoor, 2000). Definisi lain 

diungkapkan oleh (Gomes, 2003) Kinerja kerja karyawan merupakan fungsi 

perkalian dari usaha karyawan (effort), yang didukung dengan motivasi yang 

tinggi, dengan kemampuan karyawan (ability), yang diperoleh melalui pelatihan. 

Kinerja yang meningkat, berarti performansi yang baik, akan menjadi timbal balik 

bagi usaha, atau motivasi pekerja pada tahap berikutnya. Menurut Rivai kinerja 

merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja 

yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan 

(Veithzal Rivai, 2010). Eka Idham Lewa & Subowo, 2005 mengatakan bahwa 

indikator dari kinerja karyawan adalah faktor kualitas kerja, kuantitas, 
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pengetahuan, keandalan dan kerjasama. Kinerja kerja adalah perilaku yang 

berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang disajikan dalam job description 

(Lee, etal, 2010) 

Menurut Dizgah (2012), Kinerja kerja itu berdasarkan: 

1. Pekerjaan harus diselesaikan sesuai dengan job deskripsi 

2. Persyaratan dalam memenuhi kinerja kerja harus dipenuhi 

3. Pekerjaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab 

4. Aspek dari pekerjaan yang dilakukan tidak boleh di abaikan 

2.1.3 Innovative performance 

Inovasi adalah suatu gagasan baru yang diterapkan untuk memprakarsai 

atau memperbaiki suatu produk atau proses dan jasa (Stephen Robbins, 1994). 

Definisi lain di ungkapkan oleh Janssen bahwa kinerja inovatif  adalah hal yang 

meliputi solusi kreatif dari karyawan untuk memecahkan masalah dalam 

lingkungan kerja dan sama dengan peran eksternal kinerja yang penting dalam 

keberhasilan organisasi (Janssen, Yperen, 2004). Menurut (Stephen P. Robbins & 

Mary Coulter, 2010) ada tiga rangkaian variabel yang merangsang inovasi: 

struktur, budaya, dan praktik sumber daya manusia organisasi itu sendiri, yang 

kemudian di kembangkan ke dalam praktik sesungguhnya di dalam sebuah 

organisasi: 

1. Ketersediaan sumber daya yang mampu untuk mendukung terciptanya 

inovasi. 

2. Komunikasi yang sering antar pegawai membantu melancarkan 

terciptanya inovasi. 
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3. Organisasi yang inovatif berupaya memberikan waktu sebaik mungkin 

untuk karyawan yang ingin mengembangkan ide ide yang inovatif. 

Kinerja kreatif seorang karyawan akan terwujud jika organisasi 

mendukung kreatifitas yang dimiliki oleh karyawan. 

Menurut Dizgah (2012), Kinerja inovatif itu berdasarkan: 

1. Ide baru dibutuhkan dalam peningkatan kerja 

2. Ide inovatif perlu di mobilitasi untk mendapat dukungan 

3. Metode kerja baru, teknik baru, serta instrumen baru dalam 

bekerja, perlu dicari tahu 

4. Ide novasi dalam bekerja perlu disetujui 

5. Ide inovasi perlu di transformasikan dalam aplikasi kerja 

6. Solusi original dibutuhkan dalam penyelesaian masalah 

7. Ide inovasi di kenalkan dengan cara sistematis 

8. Antusias dari anggota organisasi penting bagi ide yang inovasi 

9. Penerapan ide onovasi perlu di evaluasi secara menyeluruh 

2.2 Rerangka Pemikiran 

Rerangka konseptual dan Rerangka berpikir merupakan gambaran tentang 

hubungan antara variabel yang akan diteliti, yang akan disusun dari berbagai teori 

yang telah di deskripsikan (Sugiyono, 2008). 

Dizgah et al., (2012) menyebutkan konsep kinerja terbagi menjadi dua tipe 

kinerja yaitu kinerja kerja dan inovasi kinerja. terdapat hubungan positif antara 

kepuasan kerja dan performa kerja. Dizgah membagi performa kerja menjadi dua, 

yaitu kinerja kerja dan kinerja inovatif. 
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Berdasarkan konsep kepuasan kerja tersebut, peneliti mengajukan 2 (dua) 

hipotesa yang akan diuraikan dalam paragraf-paragraf berikut: 

2.2.1 Kepuasan Kerja dan Kinerja Kerja 

Coomber & barriball (2007) dalam (Dizgah,et.al 2012) mengatakan bahwa 

kepuasan kerja menyebabkan produktivitas yang lebih tinggi, tanggung jawab 

organisasi, kesehatan fisik dan mental, sehingga orang akan bekerja dengan mood 

yang lebih baik dan akan belajar lebih banyak keterampilan dan akhirnya akan ada 

promosi dalam penampilannya. Ada banyak alasan yang menunjukkan kepuasan 

kerja adalah hasil prestasi kerja dan penghargaan memiliki peran penting dalam 

hal itu. Penghargaan internal karena hasil kerja (yaitu perasaan sukses) dan yang 

eksternal karena rasa syukur dari pekerjaan (pendapatan dan gaji). Penghargaan 

ini akan memuaskan karyawan, khususnya pekerja (Gholipour, 2001) dalam 

(Dizgah, et., al 2012). Stirs dan Porter (1991) dalam (Dizgah, et.al 2012) 

menyatakan bahwa: "motivasi tinggi dan sikap yang lebih positif terhadap 

pekerjaan, ia akan mempunyai kinerja yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Vroom 

(1964) dalam (Dizgah, et., al 2012) mempelajari hubungan ini dan menunjukkan 

bahwa ada hubungan positif antara kepuasan kerja dan kinerja.  

Ho1: Job satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap In-role 

performance 

Ha1: Job satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap In-role performance. 
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2.2.2 Kepuasan Kerja dan Inovasi Kerja 

(Stirs and Porter, 1991) dalam (Dizgah et.al, 2012) mengatakan semakin 

tinggi motivasi dan sikap positif terhadap pekerjaan, maka ia akan  memiliki 

prestasi kerja yang lebih tinggi. Chen dan Zimmerman (2008) dalam (Dizgah, 

et.al, 2012) mengatakan bahwa ada hubungan positif antara kepuasan kerja 

dengan kinerja inovatif. Jika karyawan memiliki kepuasan kerja yang tinggi maka 

akan menghasilkan ide ide yang inovatif agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Jika ide-ide inovatif dapat di hasilkan oleh karyawan di suatu perusahaan maka 

karyawan dapat membantu pemimpin memecahkan sebuah masalah dan 

membantu pemimpin untuk bekerja sama menentukan langkah selanjutnya yang 

akan mereka buat untuk meningkatkan performa perusahaan. 

Ho2: Job satisfaction tidak memiliki pengaruh positif terhadap innovative 

performance 

Ha2: Job satisfaction memiliki pengaruh positif terhadap innovative performance 

2.3 Model Penelitian 

Untuk memperjelas arah penelitian yang bertujuan untuk menunjukan 

bahwa adanya pengaruh antara kepuasan kerja terhadap kinerja kerja dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja inovatif maka dalam penelitian ini dapat diambil 

satu jalur pemikiran yang diterjemahkan dalam kerangka pemikiran seperti 

gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Rerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dizgah et al.,(2012) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan tipe 

penelitian hypothesis testing. Penelitian hypothesis testing bertujuan untuk 

mengecek kebenaran hasil penelitian lain atau penelitian sebelumnya (Sekaran & 

Bougie, 2010). Metode penelitian yang digunakan adalah Cross Sectional Design 

yang di ambil satu kali di dalam satu periode (Malhotra, 2010). 

 

3.2 Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada situs 

Zalora.co.id. Peneliti memilih PT. Zalora.co.id ini karena melihat perkembangan 

online shop di Indonesia maju dengan sangat pesat. Dan Zalora.co.id adalah salah 

satu online shop yang paling berkembang diantara online shop yang lainnya.  

 Zalora.co.id merupakan merupakan salah satu anak cabang perusahaan 

yang dimiliki oleh toko online terbesar di Eropa, Zalando, mereka hadir di 

Indonesia pada bulan Februari 2012. Selain itu di Indonesia Zalora.co.id juga 

berada di tujuh negara asia lainya, seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, 

Thaiwan, Hongkong, Thailand dan Fillipina. Zalora.co.id juga menjadi pusat 

belanja online nomor satu untuk fashion dan gaya hidup di Indonesia, yang 

memberikan pengalaman belanja mudah dengan harga terjangkau, ditambah 

dengan pelayanan yang terbaik di kelasnya bagi para pelanggan. Zalora Indonesia, 

salah satu situs e-commerce fesyen, menargetkan jumlah rata-rata transaksi per 
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hari pada tahun ini meningkat dua kali lipat atau sebanyak 3.000 transaksi, 

dibandingkan pada akhir 2012 sebanyak 1.000 hingga 1.500 transaksi per hari. 

Adapun, hingga akhir tahun 2012, Zalora mencatat rata-rata pengunjung per hari 

mencapai 150.000 pengunjung. Saat ini Zalora menawarkan 500 merek baik lokal 

maupun internasional dan menjual 27.000 produk fesyen. (Putri, 2013) 

3.3 Teknik Pengambilan Data 

a) Data Primer 

Malhotra (2010) menjelaskan data primer adalah data yang diciptakan 

peneliti untuk tujuan menangani masalah khusus. Data primer dalam 

penelitian ini di peroleh dengan cara melakukan pembagian kuisioner 

kepada karyawan Zalora.co.id yang sudah melewati tahap percobaan. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk maksud diluar 

masalah yang sedang ditangani (Malhotra, 2010). Data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh melalui tinjauan literatur dan tinjauan pustaka dari 

berbagai sumber seperti company profile Zalora.co.id, website 

Zalora,co.id, serta jurnal-jurnal penelitian sebelumnya yang signifikan 

dengan topik penelitian yang di teliti. 
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3.4 Populasi dan sampel 

 

Populasi adalah keseluruhan subjek dari suatu penelitian (Arikunto & 

Suharsimi, 2010). Populasi di dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja 

di Zalora.co.id. Berikut ini adalah  bagian-bagian dari perusahaan yang akan 

digunakan sebagai responden penelitian: 

 

Marketing:   30 responden 

IT:    7 responden 

Production:   60 responden 

Business Intelegence:  6 responden + 

Total     105 responden 

 

 

Questionnaire akan di sebar di kantor pusat Zalora.co.id yang terletak di 

Menara Bidakara 1, Lt. 17, Jl. Jend. Gatot Subroto kav. 71-73, Jakarta Selatan, 

DKI Jakarta. Peneliti membagikan 105 salinan kuisioner ke kantor Zalora.co.id 

yang berisikan 5 (lima) pertanyaan kepuasan kerja, 4 (empat) pertanyaan kinerja 

kerja, 9 (sembilan) pertanyaan performa kerja, dengan total 18 pertanyaan. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 

adalah nonprobability sampling, yaitu purposive sampling. Teknik ini mencakup 

orang-orang yang di seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang di buat 

berdasarkan tujuan riset. Sedangkan di dalam populasi yang tidak sesuai dengan 

kriteria tidak di jadikan sampel. 
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Menurut Anderson, Sweeney, dan Williams (2008) Metode perhitungan 

yang digunakan dalam penelitian untuk mendapatkan jumlah sampel secara 

relevan agar dapat mewakili populasi adalah dengan menggunakan rumus Slovin, 

yaitu sebagai berikut: 

 

Keterangan : 

n= ukuran sampel 

N= ukuran populasi 

e= persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

masih dapat di tolerir.  

Rumus ini dapat digunakan jika peneliti ingin mengetahui berapa besarnya 

populasi yang ingin di teliti. Dalam kasus ini jumlah populasi yang telah 

diketahui, yaitu sebanyak 105 karyawan Zalora.co.id yang sudah melewati masa 

percobaan di Zalora. Penentuan toleransi yang sering di gunakan pada banyak 

penelitian untuk kesalahan dari pengambilan sampel adalah sebesar 10%. Dengan 

demikian, perhitungan pengambilan sampel yang relevan sesuai dengan rumus 

slovin adalah sebagai berikut: 

 

η=     105   

   1+(105×(0,01)
2
)
  

= 103.9/104 Responden 

 

Berdasarkan perhitungan rumus Slovin di atas dapat diketahui bahwa 

pengambilan sampel yang relevan sebagai responden penelitian untuk mewakili 

populasi adalah sebanyak 104 responden. 
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3.5 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini membahas faktor - faktor yang mempengaruhi in-role 

performance dan innovative performance karyawan Zalora.co.id dengan 

menggunakan kuesioner. Kuesioner diukur dengan skala Likert 7 poin mulai 1 

sampai 7 sesuai dengan tingkat kesetujuan. 

 

Table 3.1 Operasionalisasi Variabel 

 

  

Variable Definisi Measurement 
Skala 

likert 

Job 

Satisfaction 

(JS) 

Kepuasan kerja adalah 

kumpulan perasaan positif 

atau keadaan emosi bahwa 

seseorang merasakan 

didasarkan pada berbagai 

aspek dari pekerjaan itu 

sendiri atau lingkungan 

kerja (Ronra, B., & 

Chaisawat, M. 2009) 

(JS1) Saya telah menemukan 

pekerjaan yang menarik di sini. 

(JS2) Saya rela meluangkan 

waktu untuk melakukan 

pekerjaan saya di perusahaan ini. 

(JS3) Saya akan 

merekomendasikan perusahaan 

ini kepada teman-teman saya. 

(JS4) Saya akan 

merekomendasikan perusahaan 

ini sebagai tempat bekerja. 

(JS5) Secara keseluruhan, saya 

merasa puas dengan pekerjaan 

saya. 

 

(Dizgah et al., 2012) 

1-7 
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Variable Definisi Measurement 

Skala 

likert 

In-role 

Performance 

(IRP) 

Perilaku yang berkaitan 

dengan tugas dan 

tanggung jawab yang 

dinyatakan dalam 

deskripsi pekerjaan. 

 

(Lee et al, 2010. Dalam 

Dizgah et al 2012) 

 

(IRP1) Pekerjaan harus 

diselesaikan sesuai dengan 

job deskripsi. 

(IRP2) Persyaratan dalam 

memenuhi kinerja kerja 

harus di penuhi. 

(IRP3) Pekerjaan harus 

dilakukan dengan penuh 

tanggung jawab. 

(IRP4) Aspek dari pekerjaan 

tidak boleh di abaikan. 

(Dizgah et al., 2012) 

 

 

1-7 

 

Variable Dafinisi Measurement 

Skala 

likert 

Innovative 

Performance 

(INP) 

Kinerja inovatif adalah 

hal yang meliputi solusi 

kreatif dari karyawan 

untuk memecahkan 

masalah dalam 

lingkungan kerja dan 

sama dengan peran 

eksternal kinerja yang 

penting dalam 

keberhasilan organisasi. 

(INP1) Ide baru dibutuhkan 

dalam peningkatan kerja. 

(INP2) Ide innovative perlu 

di mobilitasi untuk mendapat 

dukungan. 

(INP3) Metode kerja baru, 

teknik baru, serta instrument 

baru dalam bekerja, perlu 

dicari tau. 

(INP4) Ide inovasi dalam 

1-7 
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(Janssen, Yperen, 

2004) 

bekerja perlu disetujui. 

 (INP5) Ide inovasi perlu di 

transformasikan dalam 

aplikasi kerja. 

(INP6) Solusi original 

dibutuhkan dalam 

penyelesaian masalah. 

(INP7) Ide inovasi 

dikenalkan dengan cara 

sistematis. 

(INP8) Antusias dari anggota 

organisasi penting bagi ide 

yang innovative. 

(INP9) Penerapan ide inovasi 

perlu di evaluasi secara 

menyeluruh. 

 

(Dizgahet al., 2012) 

 

3.6  Metode Analisis Data 

 

3.6.1. Uji Instrumen 

Sebelum penyebaran kuisioner, dilakukan pengujian terhadap validitas dan 

reliabilitas terhadap daftar pertanyaan yang digunakan. Pengujian validitas dan 

reliabilitas daftar pertanyaan ini dimaksudkan agar daftar pertanyaan yang 

digunakan, memiliki tingkat validitas dan reliabilitas memenuhi batasan yang 

disyaratkan. 
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3.6.1.1. Uji Validitas 

Uji Validitas adalah pengujian yang dilakukan guna mengetahui seberapa 

cermat suatu instrumen dalam mengukur apa yang ingin diukur (Priyatno, 2010). 

Pengujian validitas dilakukan dengan mencari korelasi dari setiap indikator 

terhadap skor totalnya dengan menggunakan rumus teknik Pearson product 

moment (Priyatno, 2010). Dasar pengambilan keputusan uji validitas adalah: 

a. Jika r hitung > r tabel (α = 0,05) data dinyatakan valid 

b. jika r hitung < r tabel (α = 0,05) data dinyatakan tidak valid 

 

3.6.1.2. Uji Reliabilitas 

 Uji Reliabilitas adalah menguji konsistensi alat ukur, apakah hasilnya 

tetap konsisten jika pengukuran diulang (Priyatno, 2010). Apabila suatu alat ukur 

digunakan berulang dan hasil yang diperoleh relatif konsisten maka alat ukur 

tersebut dianggap handal (reliabel).  

Uji reliabilitas yang banyak digunakan adalah metode Cronbach Alpha. Metode 

pengambilan keputusan pada uji reliabilitas menggunakan batasan 0.6. Menurut 

(Priyatno, 2010) reliabilitas yang kurang dari 0.6 adalah kurang baik, sedangkan 

0.7 dapat diterima dan di atas 0.8 adalah baik. 
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3.6.2. Uji Asumsi Klasik 

3.6.2.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah populasi data 

berdistribusi normal atau tidak. Uji ini biasanya digunakan untuk mengukur data 

berskala ordinal, interval atau rasio. Jika penelitian ini menggunakan metode 

parametric, maka persyaratan normalitas harus terpenuhi, yaitu data berasal dari 

distribusi yang normal. 

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

Adapun hipotesis dari uji One Sample Kolmogorov Smirnov adalah sebagai 

berikut: 

 Ho : Residual data berdistribusi normal 

 Ha  : Resual data tidak terdistribusi normal 

Data dinyatakan terdistribusi normal jika signifikansi lebih dari 5% atau 

0,05 (Priyatno, 2010). 

 

3.6.2.2. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya 

penyimpangan asumsi klasik heterokedastisitas yaitu adanya ketidaksamaan 

varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi (Ghozali, 2006).  

Metode yang digunakan adalah melihat pola titik-titik pada scatterplots regresi 

yaitu dengan cara melihat grafik scatterplot antara standardized predicted value 

(ZPRED) dengan studentized residual (SRESID). Jika titik-titik menyebar dengan 
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pola yang tidak jelas di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka 

disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi 

atau agar lebih valid dapat di lakukan dengan uji Spreaman’s Rho. Pengujian ini 

menggunakan metode tersebut yaitu mengkorelasikan variabel dengan 

residualnya. (Priyatno, 2010). Sebelum melakukan pengujian, lebih dahulu 

disusun hipotesisnya, yaitu: 

 Ho  : Tidak terdapat heteroskedastisitas 

 Ha  : Terdapat heteroskedastisitas  

Pengambilan keputusan pada pengujian ini adalah dengan menggunakan 

signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Jika korelasi antara variabel independen 

residual memberikan signifikansi lebih dari 0,05 (sig > 005) maka dapat dikatakan 

tidak terjadi masalah heteroskedastisitas atau Ha diterima. 

 

3.6.3 Uji Model Analisis 

3.6.3.1. Analisis Regresi Sederhana 

Secara umum analisis regresi sederhana pada dasarnya adalah studi 

mengenai ketergantungan satu variabel dependent (terikat) dengan satu variabel 

independent (variabel bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi dan/atau 

memprediksi seberapa besar pengaruh secara parsial antara variabel independent 

terhadap variabel dependent yang diketahui (Ghozali, 2010). 

Dalam penelitian ini, terdapat satu variabel independent, yaitu Job 

Satisfaction (X1), maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana. Dan 

variabel dependen In-role Performance (Y1), Innovative Performance (Y2). 

Berikut adalah persamaan regresi dalam penelitian ini : 
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Y1 =  a + bX 

Y2 = a + bX 

Notasi variabel sebagai berikut : 

Y1 =  Kinerja Kerja 

Y2 =  Kinerja Inovatif 

X =  Kepuasan Kerja 

a =  Kontstanta 

b =  Koefisien regresi 

 

3.6.4 Uji Hipotesis 

3.6.4.1. Uji T  

Uji hipotesis secara parsial atau uji t digunakan untuk mengetahui  

pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan  nilai thitung dengan nilai ttabel. Taraf 

signifikansi dalam penelitian ini adalah 0.05 (Confidence Interval 95%), nilai 

tersebut merupakan ukuran standart yang sering digunakan dalam penelitian. 

Menentukan t hitung dengan mengacu pada tabel Independent Sample Test, 

sedangkan t tabel diperoleh melalui tabel statistik α = 5% dengan melakukan uji 2 

(dua) sisi dan penghitungan derajat kebebasan (df = n – k). Adapun kriteria 

pengujian uji t adalah sebagai berikut : 

Ho tidak dapat ditolak jika : -ttabel < thitung < ttabel 

Ho ditolak jika : -thitung < -ttabel atau thitung > ttabel 
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3.6.4.2. Analisis Koefisien Determinasi (R
2
) 

Koefisien determinasi (R
2
) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependent (Priyatno, 2010). 

Nilai determinasi adalah antara nol dan satu, yaitu 0 ≤ R
2
 ≤ 1. Jika R mendekati 1 

(satu) maka garis regresi semakin baik karena mampu menjelaskan data 

aktualnya. Bilamana  nilai R
2 

semakin kecil maka kemampuan variabel 

independent dalam menjelaskan variabel dependent semakin terbatas. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

4.1.1 Sejarah Singkat Zalora.co.id 

Zalora merupakan fashion online terkemuka dan terbesar di Asia. Zalora 

ini merupakan salah satu anak cabang dari Zalando Online Store, sebuah online 

store yang berasal dari Jerman dan didirikan pada tahun 2008. 

Zalora sudah berusia 2,5 tahun yang didirikan pada bulan Juli 2012 telah 

banyak membantu membangkitkan tren e-commerce di Indonesia, yang dulunya 

masyarakat Indonesia lebih sering untuk membeli perlengkapan fashion secara 

offline, sekarang mulai tergiring untuk mencoba berbelanja online. (Rachmawan, 

2013) 

 

4.1.2 Sekilas Mengenai Zalora.co.id 

Oliver Samwer adalah pebisnis asal Jerman yang menjadi salah seorang 

yang mendirikan Zalora Internasional. Adapun untuk Zalora Indonesia, karena 

ajakan Oliver Samwer, Hadi Wenas sebagai Co-founder dan Catherine Sutjahyo 

mengawali pendirian Zalora Indonesia dibawah bendera Zalora International. 

Dalam waktu kurang dari 3 tahun, Zalora Indonesia telah berhasil mencetak 

banyak prestasi. (Rachmawan, 2013) 

Zalora Indonesia sendiri merupakan bagian dari Zalora Group, yang 
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didirikan pada akhir 2011 oleh Rocket Internet GmbH, yang mencakup group 

retail fashion online terkemuka di Asia Pasifik The Iconic di Astralia dan Selandia 

Baru. Zalora Indonesia pertama kali masuk ke Indonesia pada bulan Februari 

2012. Selain di Indonesia Zalora juga berada di beberapa Negara Asia Tenggara 

lainnya seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, Thaiwan, Hongkong, Thailand, dan 

Filipina. 

Zalora Indonesia menawarkan lebih dari 600 brand baik brand local 

maupun internasional, dan lebih dari 30.000 produk dari berbagai kategori yang 

dimiliki Zalora Indonesia. Zalora Indonesia memberikan penawaran berbeda 

dengan dari e-commerce lainnya yaitu dengan memberikan pengiriman gratis 

keseluruh Indonesia, bisa dengan menggunakan layanan cash on delivery (COD) 

dan memiliki garansi 7 hari uang kembali di 57 kota seluruh Indonesia. 

4.1.3 Visi Misi Zalora.co.id Indonesia 

4.1.3.1 Visi Zalora.co.id Indonesia 

 Menjadi portal media diskusi jual beli online shop terbesar dan terpercaya 

di Indonesia. 

4.1.3.2 Misi Zalora.co.id Indonesia 

1. Menjadi media perantara perdagangan online yang terbaik di Indonesia 

2. Menjadi media dan alternatif sumber penghasilan  

3. Menghadirkan fiture-fiture yang memuaskan pelanggan 

4. Ikut berpartisipasi melahirkan pengusaha online yang tangguh dan berbobot 

5. Memasyarakatkan dunia online di Indonesia 
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4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan 

4.2.1 Populasi dan Sample 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan 

Zalora.co.id sebanyak 105 orang yang sudah mengikuti masa percobaan di 

Zalora.co.id. 

Oleh karena populasi sudah diketahui, maka berikut perhitungan 

penentuan jumlah sample yang dijadikan dasar pengambilan sampel dengan 

menggunakan rumus Slovin: 

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan 

pengambilan sample yang masih dapat di telorir. 

Maka dapat di ketahui jumlah sampel minimal yaitu : 

 

η=     105   

   1+(105×(0,01)
2
)
 

= 103.9/104 Responden 
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4.2.2 Profil Responden 

4.2.2.1 Jenis Kelamin 

Tabel 4.1 Jenis Kelamin 

 

 (Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

 Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang berjenis 

kelamin pria berjumlah 49 orang atau sebesar 47% dari total responden yang berjumlah 

105 orang, sedangkan responden yang berjenis kelamin wanita berjumlah 56 orang atau 

sebesar 53%. Dari data tersebut disimpulkan bahawa mayoritas responden adalah wanita. 
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4.2.2.2 Usia Responden 

Tabel 4.2 Usia Responden 

 

 (Sumber: Data Primer diolah peneliti, 2015) 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

berusia 20-25 tahun berjumlah 78 orang atau sebesar 74% dari total responden 

105 orang, responden yang berusia 26-30 tahun berjumlah 23 orang atau sebesar 

22% sedangkan responden berusia 31-35 berjumlah 4 orang atau 4%. Dari data 

tersebut disimpulkan bahwa mayoritas responden berusia 20-25 tahun lebih 

banyak dalam penelitian ini. 
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4.2.2.3 Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 Pendidikan Terakhir 

 

(Sumber: Data Primer yang diolah peneliti, 2015) 

Dari hasil pengolahan kuesioner, dapat diketahui bahwa responden yang 

berpendidikan terakhir SMA berjumlah 6 orang atau sebesar 6% dari total 

responden yang berjumlah 105 orang, sedangkan responden yang berpendidikan 

terakhir S1 berjumlah 99 orang atau sebesar 94%. Dari data tersebut disimpulkan 

bahawa mayoritas responden adalah S1. 

 

4.2.3 Hasil Uji Pre-Test 

4.2.3.1 Hasil Pre-test Uji Reliabilitas 

Dari tabel dibawah, dapat diketahui bahwa semua pernyataan yang ada 

pada setiap variabel. Hal tesebut ditunjukan dengan keseluruhan nilai 

Cronbach Alpha pada uji tersebut adalah 0,841 s/d 0,917 (bernilai > 0,6). 

Hal ini menunjukan bahwa setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat 

ukur adalah reliable dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 
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Tabel 4.4 Pre-test Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Kepuasan Kerja 0,784 5 Reliable 

Kinerja Kerja 0,841 4 Reliable 

Kinerja Inovatif 0,917 9 Reliable 

  

4.2.3.2 Hasil Pre-test Uji Validitas 

Pada tabel dibawah dapat diketahui hasil uji validitas pada ketiga variabel. 

Diketahui nilai r taraf kepercayaan 95% (signifikansi 5%). Hasil dari ke 18 

pertanyaan adalah antara 0,673 s/d 0,890 sedangkan r tabel = 0,374 (N=30, 

α=0,05, df=28) sehingga ke 24 pernyataan (r hitung > r tabel) dapat 

dikatakan valid. 

Tabel 4.5 Hasil Pre-test Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan Pearson 

correlation 

kesimpulan 

In-Role 

Performance 

(IRP) 

IRP1 0,826 Valid 

IRP2 0,840 Valid 

IRP3 0,813 Valid 

IRP4 0,836 Valid 

Inovatif 

Performance 

INOP1 0,673 Valid 

INOP2 0,840 Valid 
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(INOP) INOP3 0,749 Valid 

INOP4 0,884 Valid 

INOP5 0,890 Valid 

INOP6 0,765 Valid 

INOP7 0,728 Valid 

INOP8 0,742 Valid 

INOP9 0,757 Valid 

Job Satisfaction 

(JS) 

JS1 0,702 Valid 

JS2 0,793 Valid 

JS3 0,806 Valid 

JS4 0,675 Valid 

JS5 0,681 Valid 

 

4.2.4 Analisis Uji Instrumen 

Uji Validitas dan Reliabilitas ini diolah setelah peneliti melakukan 

penyebaran kuisioner dan berdasarkan jawaban kuisioner yang telah diberikan 

kepada jumlah minimal sampel yang telah ditentukan yaitu sebanyak 103 

responden. 
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4.2.4.1 Uji Reliabilitas 

Dapat dilihat dari tabel dibawah pengukuran hasil Uji Reliabilitas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.6 Uji Reliabilitas 

 

 Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa semua penyataan yang ada pada 

setiap variabel berikut adalah reliable. Hal tersebut ditunjukan dengan 

keseluruhan nilai Cronbach Alpha pada uji tersebut bernilai > 0.6. hal ini 

menunjukan bahwa setiap pernyataan yang digunakan sebagai alat ukur adalah 

reliable dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya. 

 

4.2.4.2 Uji Validitas 

Dari tabel dibawah hasil uji validitas penelitian diketahui bahwa indikator-

indikator setiap variabel yang terdapat pada instrumen penelitian ini adalah valid 

atau dapat digunakan untuk mengukur keseluruhan variabel yang akan diteliti. 

 

 

Variabel Cronbach Alpha N of Items Hasil Pre-test 

Kepuasan Kerja 0,921 5 Reliable 

Kinerja Kerja 0,910 4 Reliable 

Kinerja Inovatif 0,966 9 Reliable 
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Tabel 4.7 Uji Validitas 

Variabel Pertanyaan Pearson 

correlation 

kesimpulan 

In-Role 

Performance 

(IRP) 

IRP1 0,841 Valid 

IRP2 0,924 Valid 

IRP3 0,887 Valid 

IRP4 0,900 Valid 

Inovatif 

Performance 

(INOP) 

INOP1 0,823 Valid 

INOP2 0,919 Valid 

INOP3 0,830 Valid 

INOP4 0,929 Valid 

INOP5 0,931 Valid 

INOP6 0,913 Valid 

INOP7 0,914 Valid 

INOP8 0,896 Valid 

INOP9 0,845 Valid 

Job Satisfaction 

(JS) 

JS1 0,855 Valid 

JS2 0,901 Valid 

JS3 0,887 Valid 

JS4 0,851 Valid 

JS5 0,866 Valid 
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Hasil tabel pengujian uji validitas menunjukan bahwa keseluruhan indikator 

variabel Job Satisfaction, In-role Performance dan Inovative Performance 

masing-masing memperlihatkan skor Pearson Correlation 0,823 s/d 0,931 lebih 

besar dari r tabel. Oleh karena N= 105 maka df=N-2. Nilai r tabel 0,1918. Hasil 

Pearson Correlation pada tabel diatas diketahui bahwa semua butir pernyataan 

memiliki nilai r hitung >r tabel sehingga semua pernyataan dikatakan valid. 

 

4.2.5 Uji Data 

4.2.5.1 Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini cara yang digunakan untuk menguji apakah data 

terdistribusi normal atau tidak adalah dengan menggunakan uji One Sample 

Kolmogorov Smirnov dengan menggunakan taraf signifikansi sebesar 0,05. 

4.2.5.1.1 Uji Normalitas In-Role Performance 

Tabel 4.8 Uji Normalitas IRP 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardize

d Residual 
N 105 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation 1.67219684 

Most Extreme Differences 
Absolute .124 
Positive .123 
Negative -.124 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.275 
Asymp. Sig. (2-tailed) .077 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
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Berdasalkan hasil uji normalitas diatas, diketahui bahwa variabel In-role 

Performance terdistribusi secara normal dengan melihat nilai Asymp. Sig 0,077 >  

0,05. Uji normalitas diatas dilakukan dengan melihat tabel One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test 

4.2.5.1.2 Uji Normalitas Inovative Performance 

Tabel 4.9 Uji Normalitas INOP 

 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Unstandardize

d Residual 
N 105 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 
Std. Deviation 2.05867598 

Most Extreme Differences 
Absolute .079 
Positive .076 
Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .813 
Asymp. Sig. (2-tailed) .524 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 

 

Berdasalkan hasil uji normalitas diatas, diketahui bahwa variabel inovative 

performance terdistribusi secara normal dengan melihat nilai Asymp. Sig 0,524 >  

0,05. Uji normalitas diatas dilakukan dengan melihat tabel One-Sample 

Kolmogorov-Smirnov Test. 
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4.2.5.2 Uji Heteroskedastisitas 

Untuk mengetahui apakah data yang digunakan dalam penelitian ini 

mengandung heterokedastisitas, uji Glesjer digunakan dengan membandingkan 

signifikasinya. Berikut tabel signifikansi setiap variabel : 

Tabel 4.10 Uji Heteroskedastisitas 

Coefficients
a
 

Variabel Sig 

JS Terhadap IRP  0,879 

JS Terhadap 

INOP 

0,043 

 

Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai signifikani Job Satisfaction terhadap In-Role 

Performance adalah 0,879 >0,05 artinya tidak terdapat masalah heterokedastisitas 

di dalamnya. Sedangkan nilai signifikansi Job Satisfaction terhadap Inovative 

Performance adalah 0,043 < 0,05. 
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4.2.6 Uji Regresi 

4.2.6.1 Uji Regresi Sederhana 

Analisis regresi variabel In-role Performance terhadap Job Satisfaction 

     Tabel 4.11 Analisis Regresi In-role Performance 

Coefficients 

 Unstandardized Coefficients 

        B 

Constant 10,958 

Total IRP 0,434 

 

Persamaan regresi untuk tabel diatas : 

 Total IRP = 10,958 + 0,434Total JS 

Dengan persamaan tersebut, maka interpretasi model penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Koefisien konstanta kinerja kerja menunjukan nilai 10,958 yang memberikan 

indikasi bahwa jika nilai variabel independen kepuasan kerja sama dengan 0, 

maka niai indeks kinerja kerja akan bernilai sebesar 10,958. Sedangkan koefisien 

regresi kinerja kerja sebesar +0,434. Hal ini memiliki arti bahwa kepuasan kerja 

(JS)  memiliki hubungan positif tehadap kinerja kerja (IRP). Hubungan ini 

mengindikasikan bahwa bila kepuasan kerja mengalami peningkatan satu satuan 

maka nilai kinerja kerja akan mengalami kenaikan sebesar 0,434 satuan. 

Sebaliknya bila kinerja kerja mengalami penurunan sebesar satu satuan maka nilai 

kepuasan kerja  akan mengalami penurunan sebesar 0,434 satuan. Kenaikan dan 
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penurunan sebesar 0,434 satuan terjadi apabila variabel independen konstan. 

Analisis regresi variabel Innovative Performance terhadap Job Satisfaction 

     Tabel 4.12 Analisis Regresi Innovative Performance 

Coefficients 

 Unstandardized Coefficients 

        B 

Constant 5,818 

Total INOP 1,647 

 

Persamaan regresi untuk tabel diatas : 

 Total INOP = 5,818 + 1,647Total JS 

Dengan persamaan tersebut, maka interpretasi model penelitian adalah 

sebagai berikut : 

Koefisien konstanta kinerja inovatif menunjukan nilai 5,818 yang memberikan 

indikasi bahwa jika nilai variabel independen kepuasan kerja sama dengan 0, 

maka niai kinerja inovatif akan bernilai sebesar 5,818. Sedangkan koefisien 

regresi kepuasan kerja sebesar +1,647. Hal ini memiliki arti bahwa kepuasan kerja 

(JS) memiliki hubungan positif tehadap kinerja inovatif (INOP). Hubungan ini 

mengindikasikan bahwa bila kepuasan kerja mengalami peningkatan satu satuan 

maka nilai kinerja inovatif  akan mengalami kenaikan sebesar 1,647 satuan. 

Sebaliknya bila kepuasan kerja mengalami penurunan sebesar satu satuan maka 

nilai kinerja inovatif akan mengalami penurunan sebesar 1,647 satuan. Kenaikan 

dan penurunan sebesar 1,647 satuan terjadi apabila variabel independen konstan. 
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4.3 Hasil Pengujian Hipotesis 

4.3.1 Uji T 

Tabel 4.13 Uji T IRP 

 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 10.958 1.357  8.076 .000 
TOTALJS .434 .045 .687 9.584 .000 

Dependent Variable: TOTALIRP 
 

Dari hasil uji t pada tabel 4.12, variabel Job Satisfaction terhadap In-role 

Performance memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menyatakan bahwa 

Job Satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap In-role 

Performance. Sedangkan nilai t-statistik sebesar 9,584 menunjukan bahwa Job 

Satisfaction berpengaruh positif terhadap In-role Performance. Hal ini 

membuktikan bahwa secara parsial Job Satisfaction memiliki pengaruh 

signifikansi positif terhadap In-role Performance yang artinya Ho diterima. 
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Tabel 4.14 Uji T INOP 

 

Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 5.818 3.337  1.743 .084 
TOTALJS 1.647 .111 .824 14.775 .000 

a. Dependent Variable: TOTALINOP 

 

 

Dari hasil uji t pada tabel 4.13, variabel Job Satisfaction terhadap innovative 

performance memiliki nilai signifikansi sebesar 0.000 yang menyatakan bahwa 

Job Satisfaction memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Innovative 

Performance. Sedangkan nilai t-statistik sebesar 14,775 menunjukan bahwa Job 

Satisfaction berpengaruh positif terhadap Innovative Performance. Hal ini 

membuktikan bahwa secara parsial Job Satisfaction memiliki pengaruh 

signifikansi positif terhadap Innovative Performance yang artinya Ho diterima. 

 

4.3.2 Koefisien Determinasi (R2) 

4.3.2.1 Koefisien Determinasi (R2) In-role Performance 

 Tabel 4.15 R2 In-role Performance 

 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .687a .471 .466 1.680 
a. Predictors: (Constant), TOTALJS 
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Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan SPSS menunjukkan besar 

nilai R square sebesar 0.466, hal ini berarti 46,6% variabel kepuasan kerja dapat 

menjelaskan variabel kinerja kerja dan sisanya sebesar 53,4% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model penelitian ini. 

 

4.3.2.2 Koefisien Determinasi (R2) Innovative Performance 

Tabel 4.16 R2 Innovative Performance 

 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .824a .679 .676 4.132 
a. Predictors: (Constant), TOTALJS 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan SPSS menunjukkan besar 

nilai R square sebesar 0.676, hal ini berarti 67,6% variabel kepuasan kerja dapat 

menjelaskan variabel kinerja kerja dan sisanya sebesar 42,4% dijelaskan oleh 

variabel lain diluar model penelitian ini. 
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4.4 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.4.1 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Kerja 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara Job Satisfaction terhadap In-role Performance. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin tingginya variabel Job Satisfaction yang karyawan 

dapatkan  maka akan meningkatkan In-role Performance karyawan yang baik. 

Dengan adanya penelitian ini maka akan memberikan masukan yang baik pada 

Zalora Indonesia bahwa kepuasan kerja karyawan sangat berpengaruh kepada 

kinerja kerja karyawan itu sendiri. Stirs dan Porter (1991), menyatakan bahwa: 

"motivasi tinggi dan sikap yang lebih positif terhadap pekerjaan, ia akan 

mempunyai kinerja yang lebih tinggi, dan sebaliknya. Hal ini  tentunya didukung 

dari penelitian sebelumnya (Putri.P.Y.A&Latrini.M.Y, 2013) yang mengatakan 

adanya pengaruh yang positf antara kepuasan kerja dan kinerja kerja, dengan 

adanya kepuasan kerja yang tinggi, maka akan meningkatkan kinerja kerja dengan 

baik. 

 

4.4.2 Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Inovatif 

Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan antara Job Satisfaction terhadap Innovative Performance. Hal ini 

menyatakan bahwa semakin tingginya variabel Job Satisfaction yang karyawan 

dapatkan  maka akan meningkatkan Innovative performance karyawan yang baik. 

Jika karyawan Zalora Indonesia memiliki kepuasan kerja yang tinggi maka akan 

menghasilkan ide ide yang inovatif agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Jika 

ide-ide inovatif dapat di hasilkan oleh karyawan di Zalora Indonesia maka 
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karyawan dapat membantu perusahaan memecahkan sebuah masalah dan 

membantu atasan untuk bekerja sama menentukan langkah selanjutnya yang akan 

mereka buat untuk meningkatkan performa perusahaan. 

(Putri.P.Y.A&Latrini.M.Y, 2013) mengatakan adanya pengaruh positif terhadap 

kinerja kerja dan kinerja inovatif, semakin tinggi kepuasan kerja maka akan 

mempengaruhi kinerja inovatif karyawan. 

 

4.5 Implikasi Manajerial 

Kepuasan Kerja berdasarkan teori nya adalah keadaan emosional yang 

merupakan hasil dari evaluasi pengalaman kerja seseorang. Makin tinggi penilaian 

terhadap kegiatan yang dirasakan sesuai dengan keinginan individu maka makin 

tinggi kepuasannya terhadap kegiatan tersebut. Jadi secara garis besar kepuasan 

kerja dapat diartikan sebagai hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan 

yang mana pegawai memandang pekerjaannya. 

Berdasarkan hasil regresi yang menunjukan bahwa kepuasan kerja sangat 

mempengaruhi kinerja inovatif dibandingkan kinerja kerja, maka implikasi 

manajerial ini ditekankan mengenai bagaimana peningkatan kepuasan kerja dapat 

meningkatkan kinerja inovatif. Peningkatan kepuasan kerja dilakukan dengan 

menganalisis indikator-indikator kepuasan kerja yang dapat meningkatkan kinerja 

inovatif. Seperti pada tabel dibawah ini: 
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Tabel 4.17 Mean 

 Mean Measurement 

JS 1 6,04 Saya telah menemukan pekerjaan yang 
menarik di sini 

JS 2 6,02 Saya rela meluangkan waktu untuk 
melakukan pekerjaan saya di 
perusahaan ini 

JS 3 5,88 Saya akan merekomendasikan 
perusahaan ini kepada teman-teman 
saya 

JS 4 5,82 Saya akan merekomendasikan 
perusahaan ini sebagai tempat bekerja 

JS 5 5,97 Secara keseluruhan, saya merasa puas 
dengan pekerjaan saya 

IRP 1 6,02 Pekerjaan harus diselesaikan sesuai 
dengan job deskripsi 

IRP 2 5,90 Persyaratan dalam memenuhi kinerja 
kerja harus di patuhi 

IRP 3 5,95 Pekerjaan harus dilakukan dengan 
penuh tanggung jawab 

IRP 4 5,99 Aspek dari pekerjaan tidak boleh di 
abaikan 

INOP 1 6,15 Ide baru dibutuhkan dalam 
peningkatan kerja 

INOP 2 6,14 Ide innovative perlu di mobilitasi 
untuk mendapat dukungan 

INOP 3 5,95 Metode kerja baru, teknik baru, serta 
instrument baru dalam bekerja, perlu 
dicari tau 

INOP 4 6,11 Ide inovasi dalam bekerja perlu 
disetujui 

INOP 5 6,90 Ide inovasi perlu di transformasikan 
dalam aplikasi kerja 

INOP 6 6,04 Solusi original dibutuhkan dalam 
penyelesaian masalah 

INOP 7 6,15 Ide inovasi dikenalkan dengan cara 
sistematis 

INOP 8 5,95 Antusias dari anggota organisasi 
penting bagi ide yang innovative. 

INOP 9 6,17 Penerapan ide inovasi perlu di evaluasi 
secara menyeluruh. 
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Hasil analisis indikator job satisfaction menunjukan bahwa responden 

menyetujui pernyataan tentang pekerjaannya yang menarik (JS1) dan  bersedia 

meluangkan waktu untuk pekerjaannya (JS2). Bagaimana cara membuat 

karyawan puas dilihat dari pekerjaannya menarik untuk dirinya dan merelakan 

waktu, dengan cara merumuskan performa manajemen yang jelas, system 

payment yang jelas serta memberikan penghargaan bagi para karyawan yang 

melakukan dan memberikan inovasi /atau ide-ide barunya pada perusahaan. Hal 

ini membuat karyawan menjalankan kinerja inovatif nya dengan baik dan 

mendorong untuk melakukan metode kerja, teknik baru, serta instrument baru 

dalam bekerja (INOP3) baru pada perusahaan.  

Berdasarkan analisis regresi dibandingkan dengan kinerja inovatif, dapat 

dilihat jika kepuasan kerja karyawan Zalora Indonesia juga mempengaruhi kinerja 

kerja karyawan. Berdasarkan tabel 4.17 menunjukan persyaratan dalam memenuhi 

kinerja kerja pada Zalora Indonesia kurang dipatuhi (IRP2). Persyaratan kinerja 

kerja itu sendiri dapat dilihat dari dua aspek, yaitu Job Spesification dan Job 

Deskription, apakah dari segi orangnya sudah sesuai dan dari proses-proses 

pekerjaannya sudah sesuai, untuk melihat hal itu apakah standard yang ada di 

Zalora Indonesia sudah baik atau belum, sebaiknya dilakukan job analyse, terkait 

pada bagian IT, marketing, business intelegence, production. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

 

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis seberapa jauh 

pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja kerja dan kinerja inovatif 

karyawan. Hasil analisis data yang dilakukan dengan menggunakan SPSS 

menunjukan bahwa seluruh hipotesis memiliki pengaruh positif.  

1. Job Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap In-role 

Performance karyawan Marketing, IT, Production dan Business 

Intelegence devision Zalora.co.id 

2. Job Satisfaction berpengaruh positif dan signifikan terhadap Innovative 

Performance karyawan Marketing, IT, Production dan Business 

Intelegence devision Zalora.co.id 

5.2 Saran 

Hasil dari penelitian ini telah menunjukan adanya pengaruh yang positif 

dan signifikan pada setiap hipotesisnya. Tentunya, penelitian ini masih memiliki 

kekurangan sehingga masih memerlukan penyempurnaan untuk penelitian di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu, beberapa saran yang mungkin dapat diberikan 

untuk perusahaan dan untuk peneliti selanjutnya. 

1. Memberikan reward atau poin terhadap performa manajemen kepada 

karyawan yang melakukan inovasi-inovasi baru pada setiap bidangnya, 

dan karyawan yang menemukan teknik baru, metode kerja baru juga 
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diberikan penghargaan agar mereka menganggap kalau pekerjaan ini 

menarik dan menantang mereka bekerja secara inovasi. 

2. Melakukan evaluasi-evaluasi pada spesifikasi pekerjaan dan deskripsi 

pekerjaan yang ada pada Zalora Indonesia, agar karyawan lebih jelas dan 

lebih memperhatikan persyaratan-persyaratan mengenai kenerja kerja 

yang telah diberikan. 

3. Sebaiknya Zalora.co.id melakukan evaluasi terhadap performance 

management dan system payment sehingga membuat karyawan 

menjalankan kinerja kerjanya dengan baik dan mendorong untuk 

melakukan inovasi-inovasi baru pada perusahaan. 

4. Untuk penelitian selanjutnya, dapat mengganti objek penelitian yang 

mungkin nantinya akan semakin berkembang dan tidak berhenti di 

perusahaan e-commerce saja. Serta dapat menambahkan variabel-variabel 

penelitian yang ada, sehingga akan memperkaya penelitian dan 

diharapkan menghasilkan penelitian yang lebih detail dan bermanfaat. 

Baik untuk peneliti sebelunya dan untuk objek yang di teliti. 
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LAMPIRAN 

Pretest Validitas Job Satisfaction 

 

 

 

 

 

 

Correlations 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 TOTALJS 

JS1 

Pearson 

Correlation 

1 .662** .340 .189 .410* .702** 

Sig. (2-tailed)  .000 .066 .317 .024 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

JS2 

Pearson 

Correlation 

.662** 1 .490** .370* .383* .793** 

Sig. (2-tailed) .000  .006 .044 .036 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

JS3 

Pearson 

Correlation 

.340 .490** 1 .596** .453* .806** 

Sig. (2-tailed) .066 .006  .001 .012 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

JS4 

Pearson 

Correlation 

.189 .370* .596** 1 .302 .675** 

Sig. (2-tailed) .317 .044 .001  .105 .000 

N 30 30 30 30 30 30 

JS5 

Pearson 

Correlation 

.410* .383* .453* .302 1 .681** 

Sig. (2-tailed) .024 .036 .012 .105  .000 

N 30 30 30 30 30 30 

TOTALJS 

Pearson 

Correlation 

.702** .793** .806** .675** .681** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Pretest Validitas In-role Performance 

 

 

 

 

Correlations 

 INOP1 INOP2 INOP3 INOP4 INOP5 INOP6 INOP7 INOP8 INOP9 TOTAL 

INOP 

INOP

1 

Pearson 

Correlation 

1 .670** .308 .504** .540** .536** .639** .366* .318 .673** 

Sig. (2-tailed)  .000 .098 .005 .002 .002 .000 .047 .087 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

INOP

2 

Pearson 

Correlation 

.670** 1 .719** .660** .656** .557** .574** .586** .515** .840** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .001 .001 .001 .004 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

INOP

3 

Pearson 

Correlation 

.308 .719** 1 .577** .578** .414* .254 .724** .620** .749** 

Sig. (2-tailed) .098 .000  .001 .001 .023 .175 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Correlations 

 IRP1 IRP2 IRP3 IRP4 TOTALIRP 

IRP1 

Pearson Correlation 1 .495** .690** .530** .826** 

Sig. (2-tailed)  .005 .000 .003 .000 

N 30 30 30 30 30 

IRP2 

Pearson Correlation .495** 1 .564** .779** .840** 

Sig. (2-tailed) .005  .001 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 

IRP3 

Pearson Correlation .690** .564** 1 .446* .813** 

Sig. (2-tailed) .000 .001  .014 .000 

N 30 30 30 30 30 

IRP4 

Pearson Correlation .530** .779** .446* 1 .836** 

Sig. (2-tailed) .003 .000 .014  .000 

N 30 30 30 30 30 

TOTALIRP 

Pearson Correlation .826** .840** .813** .836** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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INOP

4 

Pearson 

Correlation 

.504** .660** .577** 1 .907** .602** .613** .711** .621** .884** 

Sig. (2-tailed) .005 .000 .001  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

INOP

5 

Pearson 

Correlation 

.540** .656** .578** .907** 1 .734** .733** .573** .552** .890** 

Sig. (2-tailed) .002 .000 .001 .000  .000 .000 .001 .002 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

INOP

6 

Pearson 

Correlation 

.536** .557** .414* .602** .734** 1 .798** .264 .525** .765** 

Sig. (2-tailed) .002 .001 .023 .000 .000  .000 .159 .003 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

INOP

7 

Pearson 

Correlation 

.639** .574** .254 .613** .733** .798** 1 .188 .386* .728** 

Sig. (2-tailed) .000 .001 .175 .000 .000 .000  .318 .035 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

INOP

8 

Pearson 

Correlation 

.366* .586** .724** .711** .573** .264 .188 1 .699** .742** 

Sig. (2-tailed) .047 .001 .000 .000 .001 .159 .318  .000 .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

INOP

9 

Pearson 

Correlation 

.318 .515** .620** .621** .552** .525** .386* .699** 1 .757** 

Sig. (2-tailed) .087 .004 .000 .000 .002 .003 .035 .000  .000 

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

TOT

ALIN

OP 

Pearson 

Correlation 

.673** .840** .749** .884** .890** .765** .728** .742** .757** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

PRETEST UJI RELIABILITAS 

Job Satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.784 5 
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In-role Performance 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.841 4 
 

Innovative Performance 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.917 9 

 

 

UJI VALIDITAS 

Job Satisfaction 

 

 

Correlations 

 JS1 JS2 JS3 JS4 JS5 TOTALJS 

JS1 

Pearson Correlation 1 .821** .620** .576** .689** .855** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 

JS2 

Pearson Correlation .821** 1 .731** .664** .700** .901** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 

JS3 

Pearson Correlation .620** .731** 1 .799** .716** .887** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 

JS4 

Pearson Correlation .576** .664** .799** 1 .692** .851** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 

JS5 

Pearson Correlation .689** .700** .716** .692** 1 .866** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 105 105 105 105 105 105 

TOTALJS 

Pearson Correlation .855** .901** .887** .851** .866** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  

N 105 105 105 105 105 105 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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In-role Performance 

 

 

Innovative Performance 

 

Correlations 

 INOP1 INOP2 INOP3 INOP4 INOP5 INOP6 INOP7 INOP8 INOP9 TOTAL 

INOP 

INOP1 

Pearson 

Correlatio

n 

1 .785** .574** .739** .728** .722** .759** .688** .613** .823** 

Sig. (2-

tailed) 

 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

INOP2 

Pearson 

Correlatio

n 

.785** 1 .830** .829** .814** .822** .786** .800** .705** .919** 

Sig. (2-

tailed) 

.000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

Correlations 

 IRP1 IRP2 IRP3 IRP4 TOTALIRP 

IRP1 

Pearson Correlation 1 .654** .727** .639** .841** 

Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 

IRP2 

Pearson Correlation .654** 1 .742** .875** .924** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 

IRP3 

Pearson Correlation .727** .742** 1 .670** .887** 

Sig. (2-tailed) .000 .000  .000 .000 

N 105 105 105 105 105 

IRP4 

Pearson Correlation .639** .875** .670** 1 .900** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 

N 105 105 105 105 105 

TOTALIRP 

Pearson Correlation .841** .924** .887** .900** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000  

N 105 105 105 105 105 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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INOP3 

Pearson 

Correlatio

n 

.574** .830** 1 .735** .737** .708** .627** .749** .695** .830** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

INOP4 

Pearson 

Correlatio

n 

.739** .829** .735** 1 .919** .800** .877** .802** .714** .929** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

INOP5 

Pearson 

Correlatio

n 

.728** .814** .737** .919** 1 .858** .885** .790** .705** .931** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

INOP6 

Pearson 

Correlatio

n 

.722** .822** .708** .800** .858** 1 .875** .743** .779** .913** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

INOP7 

Pearson 

Correlatio

n 

.759** .786** .627** .877** .885** .875** 1 .753** .723** .914** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

INOP8 

Pearson 

Correlatio

n 

.688** .800** .749** .802** .790** .743** .753** 1 .834** .896** 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 .000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

INOP9 

Pearson 

Correlatio

n 

.613** .705** .695** .714** .705** .779** .723** .834** 1 .845** 
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Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  .000 

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

TOTALINOP 

Pearson 

Correlatio

n 

.823** .919** .830** .929** .931** .913** .914** .896** .845** 1 

Sig. (2-

tailed) 

.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000  

N 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Uji reliabilitas 

Job Satisfaction 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.921 5 

 

 

 

In-role Performance 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.910 4 

 

Innovative Performance 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.966 9 

 

Uji normalitas 

IRP 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 105 
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Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.67219684 

Most Extreme Differences 

Absolute .124 

Positive .123 

Negative -.124 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.275 

Asymp. Sig. (2-tailed) .077 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 

 

 

INOP 

 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 105 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 2.05867598 

Most Extreme Differences 

Absolute .079 

Positive .076 

Negative -.079 

Kolmogorov-Smirnov Z .813 

Asymp. Sig. (2-tailed) .524 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

UJI HETERO 

IRP 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 1.345 .938  1.434 .155 

TOTALJS -.005 .031 -.015 -.153 .879 
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a. Dependent Variable: RES3 

 

INOP 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 7.454 2.147  3.472 .001 

TOTALJS -.147 .072 -.198 -2.049 .043 

a. Dependent Variable: RES4 
 

UJI T 

In-role Performance 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 10.958 1.357  8.076 .000 

TOTALJS .434 .045 .687 9.584 .000 

a. Dependent Variable: TOTALIRP 

 

Innovative Performance 

 

 

 

 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 5.818 3.337  1.743 .084 

TOTALJS 1.647 .111 .824 14.775 .000 

a. Dependent Variable: TOTALINOP 
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UJI KOEFISIEN DETERMINASI 

IN-ROLE PERFORMANCE 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .687a .471 .466 1.680 
a. Predictors: (Constant), TOTALJS 
 

INNOVATIVE PERFORMANCE 

Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 .824a .679 .676 4.132 
a. Predictors: (Constant), TOTALJS 
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