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A B S T R A CT 

 

Human resources have an important role for company operation activity, because an 
employee has a big potency to operate company activity. Employees are the key of success 
of company in obtaining the goal and in determining organization performance. Therefore, 
employee performance has to be carried by company. 

Many things are influenced to employee performance, such as hygiene factor and 
motivator factor. This research discusses about influence of hygiene factor and motivator 
factor on employee performance by job satisfaction as intervening variable. Data were 
collected by questionnaire and Path Analyze was used. 

This research use population in the amount 130 respondents. The result of this 
research are hygienefactor, motivator factor, and job satisfaction have influence positive and 
significant in employee performance. The most variable that influence on employee 
performance is hygiene factor variabel. 
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I. PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejalan dengan adanya peningkatan produksi, perlu ditingkatkan sektor perdagangan 

agar dapat meningkatkan pendapatan, menguntungkan konsumen, dapat memperluas 

lapangan kerja, dan dapat memeratakan kesempatan kerja. Salah satu jenis perdagangan 

yang sangat berpengaruh di masyarakat adalah perdagangan jasa. Perdagangan jasa 

bidang perhotelan tentu tidak asing lagi bagi masyarakat, bahkan layanan jasa perhotelan ini 

makin banyak jumlahnya diberbagai wilayah. 

Bagaimanapun bentuk atau jenis dari hotel, setiap konsumen ingin mengharapkan 

kepuasan yang berimbang dengan biaya yang mereka keluarkan saat mereka menginap di 

hotel tersebut.Salah sartu informasi yang diperoleh dari website pemesanan kamar hotel 

pada www.agoda.com, tertera adanya poin-poin penilaian kepuasan konsumen hotel 

terhadap hotel diseluruh dunia. Salah satu penilaian konsumen tersebut adalah berdasarkan 

staff performance. Menurut Lupiyoadi (2013) dalam menentukan tingkat kepuasan, 

seseorang konsumen sering kali melihat dari nilai lebih suatu produk dan kinerja pelayanan 

yang diterimanya dari suatu proses pembelian produk (jasa). 

 

 

http://www.agoda.com/


Gambar 1.1 

Penilaian Konsumen Hotel 

 
Sumber : www. agoda.com 

Kotler dan Amstrong (2004) menjelaskan kepuasan konsumen adalah seberapa jauh 

persepsi kinerja sebuah produk sesuai dengan harapan-harapan seorang pembeli. Dalam 

perhotelan produk yang dimunculkan adalah pada jasa pelayanannya. Jika pelayanan yang 

diberikan oleh hotel jauh di bawah harapan konsumen maka ia akan merasa kecewa dan 

begitu pula sebaliknya. Menurut Tarmoezi (2000) pelayanan hotel yang dikatakan baik dan 

dapat menyenangkan pelanggan dapat dilihat mulai dari awal pelanggan/tamu tersebut tiba 

di hotel. Bagaimana sambutan para karyawan hotel, baik dari senyuman, sapa, dan 

kepedulian mereka kepada pelanggan. 

Lupiyoadi (2013) menyebutkan bahwa terdapat dua aspek penting dalam konsep 

pemasaran internal, sebagai berikut : 

a. Setiap karyawan dari masing-masing departemen memiliki peran sebagai konsumen dan 

pemasok internal. Untuk dapat memberikan kualitas terbaik pada pemasaran eksternal 

maka harus dipastikan bahwa setiap karyawan mendapatkan kepuasan kerja yang 

optimal. 

b. Pandangan yang sama terhadap misi, strategi, dan tujuan perusahaan merupakan unsur 

yang penting untuk menciptakan komitmen yang tinggi pada masing-masing karyawan 

yang pada akhirnya memotivasi karyawan untuk bekerja optimal. 

Herzberg (1950) dalam Hasibuan (2007) mengembangkan teori motivasi Dua Faktor. 

Menurut teori ini ada dua faktor yang mempengaruhi kondisi pekerjaan seseorang, yaitu 

faktor pemuas (motivation factor) yang disebut juga dengan motivasi instrinsik dan faktor 

kesehatan (hygiene factor) yang juga disebut dengan motivasi ekstrinsik. Faktor intrinsik 

yaitu daya dorong yang timbul dari dalam diri masing-masing orang dan faktor ekstrinsik 

yaitu daya dorong yang datang dari luar diri seseorang, terutama dari organisasi tempatnya 

bekerja. 



1.2 Batasan Penelitian 

Penelitian ini memiliki pembatasan hanya pada seluruh karyawan pada Hotel Royal 

Kuningan Jakarta bagian room division, service, dan back office yang telah memiliki 

pengalaman kerja minimal selama 3 bulan pada hotel tersebut. Hal ini dipertimbangkan 

karena masa probation karyawan pada Hotel Royal Kuningan Jakarta adalah selama 3 

bulan. Oleh karena itu, karyawan yang telah melewati masa probation akan lebih memahami 

kondisi lingkungan pekerjaan yang mereka jalani dan dianggap bisa berperan dalam 

menjawab pernyataan yang akan diberikan oleh peneliti mengenai seputar lingkungan kerja 

mereka. 

 

1.3 Rumusan Masalah Penelitian 

a. Apakah faktor hygiene memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan Hotel Royal Kuningan Jakarta. 

b. Apakah faktor motivator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan Hotel Royal Kuningan Jakarta. 

c. Apakah faktor hygiene dan faktor motivator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja melalui kepuasan kerja karyawan Hotel Royal Kuningan Jakarta. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka adapun tujuan dari 

penelitian ini adalah menganalisis adanya pengaruh faktor hygiene dan faktor motivator 

terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja karyawan sebagai variabel intervening 

pada Hotel Royal Kuningan Jakarta. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

2.1 TinjauanPustaka 

2.1.1. Kinerja 

Dessler (2009) mendefinisikan penilaian kinerja sebagai evaluasi kinerja karyawan saat 

ini atau dimasa lalu relatif terhadap standar prestasinya, maka kinerja merupakan perilaku 

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan 

sesuai dengan perannya dalam perusahaan. 



Beberapa indikator kinerja karyawan menurut Bernardin dan Russel (2001) antara lain 

meliputi kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, keefektifan biaya, dan hubungan antar 

perseorangan. 

1. Kualitas (quality). 

2. Kuantitas (quantity). 

3. Ketepatan waktu (timeliness). 

4.Keefektifan biaya (cost effectiveness). 

5. Hubungan antar perseorangan (interpersonal impact). 

 

2.1.2 KepuasanKerja 

Bangun (2012) mendefinisikan kepuasan kerja merupakan penilaian ke atas suatu 

pekerjaan apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk dikerjakan.  

Smith (1969) dalam penelitian Dizgah, Chegini, dan Bisokhak (2012), menyebutkan 

beberapa indikator kepuasan kerja yakni: 

a. puas dari pekerjaan,  

b. puas terhadap atasan,  

c. puas terhadap rekan kerja,  

d. puas terhadap promosi,  

e. puas terhadap pendapatan. 

 

2.1.3 Faktor Motivator 

Faktor motivator menurut Herzberg (1959) dalam Robbins dan Coulter (2005) adalah 

faktor yang meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi. Faktor ini berada disekitar 

pelaksanaan pekerjaan, berpengaruh dengan job context atau aspek instrinsik karyawan.  

Herzberg (1966) dalam penelitian Hong dan Waheed (2011) menerangkan bahwa 

beberapa indikator yang termasuk dalam faktor motivator ini antara lain : 

1. Prestasi (achievement). 

2. Pengakuan (recognition). 

3. Tanggung Jawab (responsibility). 

4.  Kemajuan (advancement).  

 

 



H1 

H2 

H3 

2.1.4 Faktor Hygiene 

Faktor hygiene menurut Herzberg (1959) dalam Robbins dan Coulter (2005) adalah 

faktor ekstrinsik yang menciptakan ketidakpuasan apabila tidak terpenuhi. Faktor hygiene 

tidak dapat digunakan sebagai alat motivasi tapi lebih kepada menciptakan yang mencegah 

timbulnya ketidakpuasan. Timbulnya ketidakpuasan tentu akan berpengaruh pada kinerja 

karyawan. Beberapa Indikatornya, antara lain : 

1. Hubungan Interpersonal (Interpersonal Relations) 

2. Gaji (Salary) 

3. Pengawasan (Supervision) 

4. Kebijakan perusahaan dan administrasi 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

2.3 Hipotesis 

Ho1 : Faktor hygiene tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Ha1 : Faktor hygiene memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Ho2 : Faktor motivator tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

Ha2 : Faktor motivator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan. 

Ho3 : Faktor hygiene dan faktor motivator tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja melalui kepuasan kerja karyawan Hotel Royal Kuningan Jakarta. 

Ha3 : Faktor hygiene dan faktor motivator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja melalui kepuasan kerja karyawan Hotel Royal Kuningan Jakarta. 

Faktor Motivator 

(X2) 

FaktorHygiene 

(X1) 

KepuasanKerja 

(Z) 

Kinerja 

(Y) 



2.4 Penelitian Terdahulu 

Ju Chun Chien (2013) dari World Academy of Science Engineering and Technology 

melakukan penelitian dengan judul “Examining Herzberg’s Two Factor Theory in a Large 

Chemical Fiber Company”. Dari penelitian tersebut ia mengambil kesimpulan bahwa melalui 

analisis data empiris yang besar, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang 

kepuasan kerja karyawan dan memberikan kontribusi untuk sebuah perusahaan serat kimia 

besar Cina untuk mengatur perubahan manajemen. Setelah membuat presentasi penelitian, 

sebagian dari mereka mengaku bahwa penelitian ini lebih menyoroti beberapa aspek-aspek 

penting dalam menangani masalah sumber daya manusia, seperti perencanaan tenaga 

kerja, perencanaan suksesi, demografi perubahan, dan kejelasan standar kinerja. Hasil 

penelitian menegaskan bahwa Teori Dua Faktor Herzberg bisa menjadi salah satu yang 

masuk akal untuk mempelajari kepuasan kerja. 

Surardi dan Utomo (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Motivasi Kerja, 

Kepuasan Kerja, dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja Pegawai” membuktikan 

bahwa variabel kepuasan kerja terbukti secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap 

kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Pati dengan item paling baik adalah 

kemandirian kerja dapat diartikan bahwa pegawai Sekretariat Kabupaten Pati dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan mandiri. 

Soegihartono (2012) dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Kepemimpinan dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja dengan Mediasi Komitmen di PT Alam Kayu Sakti 

Semarang” menarik kesimpulan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja. 

Ini sesuai dengan teorinya Robins (1996). 

Ridwan (2011) dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Motivasi Instrinsik dan 

Motivasi Ekstrinsik Terhadap Kinerja Perawat Suatu Kajian Literatur” mendapatkan 

kesimpulan bahwa kepuasan kerja perawat dipengaruhi oleh motivasi intrinsik dan 

ekstrinsik. Motivasi intrinsik yang berpengaruh terhadap kinerja perawat adalah tanggung 

jawab, pengakuan dari orang lain (penghargaan), prestasi, pekerjaan itu sendiri, dan 

pengembangan. Motivasi ekstrinsik yang berpengaruh terhadap kinerja perawat adalah gaji, 

kebijakan dan administrasi, rekan kerja, keamanan, kondisi/lingkungan kerja, supervisi. 

Hendriyanto (2010) dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Motivasi Intrinsik, 

Ekstrinsik Terhadap Kinerja Karyawan pada Perum Bulog Sub Drive Surabaya Selatan”, 

menarik kesimpulan bahwa meningkatnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik akan mampu 

meningkatkan kinerja karyawan. Dikarenakan secara bersama-sama motivasi ekstrinsik dan 



motivasi instrinsik dapat berjalan sejalan untuk lebih meningkatkan semangat kerja sehingga 

dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Yulinda dan Hatlyanti (2009) dalam penelitiannya yang berjudul, “ Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Kepuasan Kerja Pegawai pada Pegawai Dinas Luar Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera 1912 Cabang Setiabudi Medan”, membuktikan bahwa variabel faktor motivator 

dan faktor hygiene berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai 

dinas luar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 Cabang Setiabudi, Medan 

berdasarkan hasil uji F (serempak) dan uji t (parsial). 

 

BABI III Metodelogi Penelitian 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini meneliti tentang manajemen sumber daya manusia terutama yang 

berkaitan dengan faktor motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Pada penelitian ini 

objek yang diteliti adalah Hotel Royal Kuningan Jakarta yang berlokasi di Jalan Kuningan 

Persada Kav. 2 Setiabudi, Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan pada Maret – September 

2013. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data yang 

dinyatakan dalam bentuk angka (Priyatno, 2008). Sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini terdiri dari 2 macam, yaitu: 

a. Data Primer, adalah data yang berasal dari sumber asli atau sumber pertama yang 

secara umum kita sebut sebagai narasumber (Sarwono, 2012). Teknik pengumpulan 

data dengan kuesioner dengan skala likert dengan penilaian 1-5. 

b. Data Sekunder, adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data 

tersebut sudah tersedia saat kita memerlukan (Sarwono, 2012). Teknik pengumpulan 

data dengan memperoleh data-data dari perusahaan dan buku-buku referensi lainnya. 

 

3.3 Populasi 

Wijaya (2013) menerangkan pengertian populasi yakni sebagai seluruh kumpulan 

elemen (orang, kejadian, produk) yang dapat digunakan untuk membuat beberapa 

kesimpulan. Populasi bisa disebut sebagai totalitas subjek penelitian.  



Pada Hotel Royal Kuningan Jakarta, room division terdiri dari bellboy, operator telepon, 

receptionist, reservation, front office cassier, roomboy, houseman, dan gardener. Service 

Division terdiri dari bagian kitchen, dan food and beverages, security, dan pada back. Pada 

penelitian ini, peneliti melibatkan seluruh karyawan yang ada pada Hotel Royal Kuningan 

Jakarta yang berjumlah 130 orang. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji instrumen yang 

terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas.Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji 

multikolinieritas, dan uji heteroskadastisitas.Selanjutnya ada uji model analisis dengan 

menggunakan analisis regresi berganda dan uji analisa dua jalur. 

 

 

IV Hasil Penelitian 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Hotel Royal Kuningan didirikan di bawah Manajemen Hotel Menteng Group pada 

tanggal 05 Mei 2008. Hotel Royal Kuningan adalah hotel ke-20 yang dibangun oleh 

pemiliknya, Datuk Amir. Cikal bakal Hotel Royal Kuningan ini berlokasi di wilayah Segitiga 

Bisnis di Jalan Kuningan Persada Kav. 2 Setiabudi Jakarta Selatan 12980. Pada awal 

berdiri, manajemen Hotel Royal Kuningan baru mengoperasikan sebanyak 260 kamar, 

namun untuk saat ini hotel tersebut sudah beroperasi dengan jumlah kamar 320 dari total 

369 kamar.  

 

4.2 Profil Responden 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 130 karyawan, dimana 81 orang berjenis 

kelamin laki-laki dan 49 orang berjenis kelamin perempuan. Mayoritas responden berusia 20 

tahun sampai 40 tahun. Selain itu mayoritas responden juga memiliki masa kerja selama 

lebih dari 3 bulan. 

 

4.3 Uji Validitas 

Variabel Item 
Uji Validitas 

Keputusan 

Korelasi 

(r) 

Sign.(p) 

Hygiene (X1) X1.1 0.791 0.000 Valid 

X1.2 0.828 0.000 Valid 



X1.3 0.889 0.000 Valid 

X1.4 0.881 0.000 Valid 

Motivator (X2) 

X2.1 0.821 0.000 Valid 

X2.2 0.790 0.000 Valid 

X2.3 0.902 0.000 Valid 

X2.4 0.885 0.000 Valid 

Kepuasan Kerja 

(Z) 

Z.1 0.920 0.000 Valid 

Z.2 0.852 0.000 Valid 

Z.3 0.852 0.000 Valid 

Z.4 0.871 0.000 Valid 

Z.5 0.833 0.000 Valid 

Kinerja (Y) 

Y.1 0.766 0.000 Valid 

Y.2 0.901 0.000 Valid 

Y.3 0.892 0.000 Valid 

Y.4 0.893 0.000 Valid 

Y.5 0.840 0.000 Valid 

Sumber : Data dengan SPSS yang diolah peniliti (2013) 

 

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa untuk variabel hygiene, 

motivator, kepuasan kerja, dan kinerja, masing-masing mempunyai jumlah item instrumen 

yang berbeda yang dikembangkan peneliti, dan seluruh item instrumen tersebut memenuhi 

persyaratan uji validitas karena masing-masingnya memiliki nilai signifikansi (p) lebih kecil 

dari alpha 0,05. Dengan demikian, seluruh item instrumen dari seluruh variabel yang diamati 

tersebut tergolong  valid dan dapat diikutsertakan dalam pengujian lebih lanjut 

 

4.4 Uji Reliabilitas 

Variabel 

Alpha Cronbach 

(based on 

standardized items) 
Keterangan 

Hygiene (X1) 0.869 Tingkat kehandalan “sangat tinggi” 

Motivator (X2) 0.873 Tingkat kehandalan “sangat tinggi” 

Kepuasan Kerja (Z) 0.917 Tingkat kehandalan “sangat tinggi” 

Kinerja (Y) 0.912 Tingkat kehandalan “sangat tinggi” 

Sumber : Data dengan SPSS yang diolah peniliti (2013) 

Selanjutnya, berpijak kepada data yang ditampilkan pada tabel di atas dapat 

dijelaskan pula bahwa semua butir-butir item sebagai  pengukur  dari variabel-variabel yang  

diamati adalah reliabel, karena nilai alpha cronbach dari variabel-variabel yang diuji memiliki 



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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SIA (Standardized Item Alpha) lebih besar dari nilai reliabilitas yang diperbolehkan, yaitu 0,6. 

Artinya, berapa kalipun pernyataan-pernyataan dalam kuesioner yang dikembangkan 

peneliti disampaikan kepada responden yang berbeda, tanggapan dari  para responden 

tersebut tidak akan terlalu jauh berbeda. 

4.4 Uji Asumsi Klasik 

4.4.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual 

yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. 

 

 

 

 

 

 

      Sumber : Data dengan SPSS yang diolah peniliti (2013) 

Berdasarkan hasil pengujian normalitas residual, diketahui bahwa residual model 

persamaan regresi memiliki nilai Asymp.Sig 0.550 dan 0.836 > alpha 0,05. Maka H0 

diterima, artinya sebaran nilai residual pada seluruh model persamaan regresi dinyatakan 

berdistribusi normal. 

 

4.4.2 Uji Multikolinearitas 

Penelitian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dalam Colinearity 

Statistics untuk menentukan ada atau tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil VIF yang 

lebih besar dari 10 menunjukkan adanya gejala multikolinearitas, sedangkan nilai VIF yang 

lebih kecil dari 10 menunjukkan tidak adanya gejala multikolinearitas. Hasil dari pengujian 

multikolinearitas dapat dilihat dalam tabel berikut ini: 

 

 



Coefficientsa
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Collinearity  Statistics

Dependent  Variable: Kepuasan Kerjaa. 

Coefficientsa
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Dependent Variable:  Kinerjaa. 

 

 

 

 

 

Sumber : Data dengan SPSS yang diolah peniliti (2013) 

Dari hasil regresi pertama tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk ke-2 

variabel bebas tidak terjadi multikolineritas dengan ditunjukkan  nilai VIF dari ke-2 variabel 

bebas sebesar 1.681yang lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance > 0,1.  

Sumber : Data dengan SPSS yang diolah peniliti (2013) 

Dari hasil regresi kedua tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk ke-3 variabel 

bebas tidak terjadi multikolineritas dengan ditunjukkan  nilai VIF dari ke-3 variabel bebas 

sebesar 2.172 yang lebih kecil dari 10 dan nilai Tolerance > 0,1. 

 

4.4.3 Uji Heteroskesdatisitas 

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas ragam terdapat berbagai metode 

untuk menguji adanya heteroskedastisitas, seperti uji grafik, uji Park, uji Glejser, uji 

Spearman‘s, Rank Corelation, dsb. Dalam pengujian ini, menggunakan uji korelasi Rank 

Spearman, dimana jika korelasi Rank Spearman antara masing-masing variabel independen 

dengan residualnya mempunyai nilai signifikan lebih besar dari α (5%) maka tidak terdapat 
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Heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika lebih kecil dari α (5%) maka terdapat 

Heteroskedastisitas.  

 

 

 

 

Sumber : Data dengan SPSS yang diolah peniliti (2013) 

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa untuk hasil uji korelasi spearman dari ke-2 variabel 

independen untuk regresi pertama di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.935, dan 

0.887 yang berada di atas alpha 0.05, maka hal ini dapat diartikan bahwa ragam (varians) 

dari seluruh variabel independen tidak berbeda secara nyata (signifikan). Dengan kata lain 

ragam (varians) untuk variabel independen adalah homogen (tidak terjadi 

heteroskedastisitas), sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. 

 

Sumber : Data dengan SPSS yang diolah peniliti (2013) 

Berdasarkan Tabel terlihat bahwa untuk hasil uji korelasi spearman dari ke-3 variabel 

independen untuk regresi kedua di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar 0.244, 0.735, dan 

0.455 yang berada di atas alpha 0.05, maka hal ini dapat diartikan bahwa varians (ragam) 
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dari seluruh variabel independen tidak berbeda secara nyata (signifikan). Dengan kata lain 

ragam (varians) untuk variabel independen adalah homogen (tidak terjadi 

heteroskedastisitas), sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. 

 

4.5 Analisa Regresi Berganda 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel, maka dapat disusun suatu model regresi, 

sebagai berikut: 

  

Sumber : Data dengan SPSS yang diolah peniliti (2013) 

Y= β0 + β1X1 + β2X2 

Y = 0.418X1 + 0.393X2 

Kepuasan Kerja = 2.725 + 0.590 Faktor Hygiene + 0.504 Faktor Motivator 

Faktor hygiene berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien 

regresi sebesar 0,590 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap kepuasan kerja, 

artinya faktor hygiene seseorang berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan kerja 

karyawan.  

Faktor mortivator berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja dengan koefisien 

regresi sebesar 0,504 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap kepuasan kerja, 

artinya faktor motivator berpengaruh dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan. 

 

Coefficientsa

2.725 1.530 1.781 .077

.590 .110 .418 5.359 .000 .595 1.681

.504 .100 .393 5.040 .000 .595 1.681
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Dependent Variable:  Kepuasan Kerjaa. 

Coefficientsa

-1.281 1.481 -.865 .389

.589 .117 .387 5.046 .000 .485 2.062

.321 .105 .233 3.067 .003 .496 2.018

.310 .085 .288 3.650 .000 .460 2.172

(Constant)
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Dependent  Variable: Kinerjaa. 



Faktor hygiene berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien 

regresi sebesar 0.589 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap kinerja karyawan, 

artinya faktor hygiene seseorang berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan.  

Faktor mortivator berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien 

regresi sebesar 0,321 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap kinerja karyawan, 

artinya faktor motivator berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan 

Kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien 

regresi sebesar 0,310 dan menunjukkan hubungan yang searah terhadap kinerja karyawan, 

artinya kepuasan kerja berpengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan. 

 

4.6 Analisa jalur 

Merujuk kepada hasil analisis jalur hubungan, kemudian dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara hygiene terhadap kepuasan kerja, 

dengan koefisien path sebesar 0.418. 

2. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara hygiene terhadap kinerja, dengan 

koefisien path sebesar 0.387. 

3. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara motivator terhadap kepuasan kerja, 

dengan koefisien path sebesar 0.393. 

4. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara motivator terhadap kinerja, dengan 

koefisien path sebesar 0.233. 

5. Terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara kepuasan kerja terhadap kinerja, 

dengan koefisien path sebesar 0.288. 

6. Terdapat pengaruh tidak langsung antara hygiene terhadap kinerja melalui kepuasan 

kerja, dengan koefisien path sebesar 0.120. 

7. Terdapat pengaruh tidak langsung antara motivator terhadap kinerja melalui kepuasan 

kerja, dengan koefisien path sebesar 0.113. 

 

4.7 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah dilakukan terhadap empat variabel 

utama dalam penelitian ini yaitu faktor hygiene, faktor motivator, kepuasan kerja, dan kinerja 



karyawan, telah terbukti bahwa faktor hygiene dan faktor motivator berpengaruh pada 

kepuasan kerja dan berdampak pada pengaruh kinerja karyawan. Dalam hal ini, peneliti 

berusaha memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai analisa yang telah dilakukan ke 

dalam impilkasi manajerialnya. Manajer hendaknya lebih fokus pada pembentukan hubungan 

budaya interpersonal yang baik tiap antar karyawannya. Karena dari persepsi karyawan Royal 

Kuningan Hotel untuk meningkatkan kinerja mereka membutuhkan hubungan interpersonal 

yang baik. 

 

V. Penutup 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh faktor hygiene dan 

faktor motivator terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja karyawan sebagai 

variabel intervening pada Hotel Royal Kuningan Jakarta, dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Variabel faktor hygiene memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Hotel Royal Kuningan Hotel. 

2. Variabel faktor motivator memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Hotel Royal Kuningan Hotel. 

3. Variabel faktor hygiene dan faktor motivator memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja di Hotel Royal Kuningan Hotel. 

 

5.2 Saran  

Terkait pada hasil analisis yang menyatakan bahwa faktor hygiene dan faktor 

motivator berpengaruh terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja karyawan 

sebagai variabel intervening pada Hotel Royal Kuningan Jakarta, maka Penulis memberikan 

beberapa saran, yaitu: 

 Faktor hygiene terbukti berpengaruh paling dominan dalam penelitian ini. Sehingga 

berdasarkan hasil pendapat responden jelas bahwa mereka sangat membutuhkan 



terpenuhinya faktor hygiene ini untuk meningkatkan kinerja mereka. Dari hasil yang 

diperoleh dalam variabel faktor hygiene ini yang sangat perlu diperhatikan adalah 

hubungan interpersonal. Maka perlu adanya peningkatan strategi yang baik untuk 

variabel ini, karena dari hasil responden menerangkan bahwa mereka paling butuh 

adanya hubungan intrapersonal tersebut untuk meningkatkan kinerja mereka. 

 Faktor motivator terbukti berpengaruh kepada kepuasan dan kinerja karyawan. Hal 

terpenting adalah faktor ini meningkatkan kepuasan kerja dan kinerja karyawan apabila 

terpenuhi. Faktor ini berada disekitar pelaksanaan pekerjaan, berpengaruh dengan job 

context atau aspek instrinsik karyawan. Pihak perusahaan sebaiknya memperhatikan 

faktor motivator ini untuk peningkatan kepuasan dan kinerja karyawannya, teutama pada 

pengakuan kerja karyawan. Karena dari hasil responden mereka akan merasa puas 

apabila mereka mendapat pengakuan semacam pujian dan penghargaan apabila mereka 

menyelesaikan pekerjaan dengan baik.  

 Indikator  yang disampaikan oleh peneliti dalam variabel kepuasan kerja sama-sama 

memiliki pengaruh terhadap variabel lainnya. Indikator yang paling diperhatikan oleh 

responden adalah puas terhadap pendapatan. Maka perlu adanya peningkatan 

pendapatan secara adil pada tiap perusahaan. Karena tiap karyawan sangat 

membutuhkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 
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