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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

HASIL 

 

Dalam bab ini akan disajikan gambaran umum 

penelitian, hasil uji validitas dan reliabilitas, statistik 

deskriptif tiap variabel, uji asumsi klasik, pengujian 

hipotesis dan pembahasan data. 

 

4.1 Gambaran Umum Responden 

 Dalam penelitian ini sebanyak 51 kuesioner 

dibagikan pada para karyawan Kedaulatan Rakyat 

bagian dropping. Semua kuesioner yang dibagikan 

terisi dengan baik sehingga dapat digunakan dalam 

penelitian ini. 

Tabel 4.1 
Karakteristik Responden berdasarkan Gender 

Jenis Kelamin  Frekuensi  % 

Laki-laki 26 51.0 

Perempuan 25 49.0 

Total 51 100.0 

          Sumber: data primer, 2013 

 

Dari Tabel 4.1 terlihat bahwa hampir tidak ada 

perbedaan proporsi jumlah karyawan menurut jenis 

kelamin. Responden yang berjenis kelamin pria ter-

catat sebesar 51% dan wanita sebesar 49%. 
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Tabel 4.2 
Karakteristik Responden berdasarkan Usia 

 Usia Frekuensi  % 

20 - 30 Tahun 6 11.8 

30 - 40 Tahun 21 41.2 

40 - 50 Tahun 17 33.3 

> 50 Tahun 7 13.7 

Total 51 100.0 

 Sumber: analisis data primer, 2013 

 

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa karyawan 

dengan kelompok umur yang terbanyak adalah kelom-

pok umur 31-40 tahun (41,2%), sedangkan yang 

paling sedikit karyawan yang berusia di bawah 30 

tahun (11,8%). Karyawan yang berusia antara 40 

sampai 50 tahun sebanyak 33,3%. Karyawan yang 

berusia di atas 50 tahun sebanyak 13,7%. 

 

Tabel 4.3 
Karakteristik Responden berdasarkan  

Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan  Frekuensi  % 

Sarjana 40 78.4 

Diploma 11 21.6 

Total 51 100.0 

    Sumber: analisis data primer, 2013 

 

 Mayoritas karyawan di Kedaulatan Rakyat yang 

diambil sebagai responden berkualifikasi pendidikan 
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Sarjana. Jumlahnya mencapai 78,4% dari seluruh 

responden. Sisanya 21,6% responden merupakan 

lulusan Diploma. 

Tabel 4.4 
Karakteristik Responden berdasarkan  

Masa Kerja 

 Lama Kerja Frekuensi % 

< 5 Tahun 13 25.5 

5 - 10 Tahun 16 31.4 

> 10 Tahun 22 43.1 

Total 51 100.0 

          Sumber: analisis data primer, 2011 

  

Dari Tabel 4.4 di atas dapat dilihat bahwa 

sebagian besar karyawan telah bekerja cukup lama. 

Sebanyak 43,1% karyawan bahkan telah bekerja lebih 

dari 10 tahun; 31,4% responden lainnya telah bekerja 

selama 5 sampai 10 tahun. Sisanya, 25,5% karyawan 

baru bekerja kurang dari 5 tahun.  

 

4.2 Uji Validitas dan Realibilitas 

Menurut Ghozali (2005), suatu variabel dianggap 

valid jika nilai corrected item total correlation >0.361. 

Sedangkan untuk reliabilitas, menurut Ghozali (2002) 

suatu variabel dianggap reliabel jika nilai Cronbach’s 

Alpha > 0.6. 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel 

Employee Engagement – Pengujian I 

Item  
Corrected Item-Total 

Correlation Keputusan 
Cronbach’s 
Alpha 

EE1 .609 Valid .840 

EE2 .692 Valid 

EE3 .566 Valid 

EE4 .781 Valid 

EE5 .760 Valid 

EE6 .544 Valid 

EE7 .489 Valid 

EE8 .327 Tidak Valid 

EE9 .432 Valid 

EE10 .551 Valid 

 EE11 .579 Valid 

EE12 .592 Valid 

EE13 .486 Valid 

EE14 .541 Valid 

EE15 .286 Tidak Valid 

EE16 .286 Tidak Valid 

EE17 -.313 Tidak Valid 

EE18 .286 Tidak Valid 

EE19 .165 Tidak Valid 

 

Dari Tabel 4.5 di atas tampak bahwa instrumen  

variabel employee engagement mempunyai 6 item yang 

tidak valid, yaitu item 6, 15, 16, 17, 18 dan 19, karena 

nilai Corrected Item-Total Correlation-nya < r= 0,361. 

Konsekuensinya, item-item tersebut harus dihilangkan 

dalam perhitungan berikutnya.  
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Setelah dilakukan perhitungan ulang tanpa 

menyertakan 6 item yang tidak valid ternyata semua 

item dinyatakan valid karena mempunyai nilai 

Corrected Item-Total Correlation >0,361. Koefisien alpha 

dari variabel ini setelah perhitungan ulang sebesar 

0,903. Dengan demikian variabel ini dinyatakan 

reliabel karena mempunyai nilai alpha >0,6. Hasil 

perhitungan ulang uji validitas dan reliabilitas variabel 

employee engagement dapat disimak pada Tabel 4.6 di 

bawah ini. 

Tabel 4.6 

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel 
Employee Engagement – Pengujian II 

Item  
Corrected Item-Total 

Correlation Keputusan 
Cronbach's 

Alpha 

EE1 .558 Valid .903 

EE2 .712 Valid 

EE3 .553 Valid 

EE4 .779 Valid 

EE5 .732 Valid 

EE6 .535 Valid 

EE7 .481 Valid 

EE9 .519 Valid 

EE10 .649 Valid 

EE11 .657 Valid 

EE12 .626 Valid 

EE13 .566 Valid 

EE14 .583 Valid 
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 Pengujian berikutnya dilakukan pada variabel 

budaya. Uji validitas pada variabel ini ternyata me-

nunjukkan bahwa terdapat item variabel yang mempu-

nyai nilai Corrected Item-Total Correlation <0,361. Item-

item tersebut antara lain item 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16 

dan 17. Item-item ini harus dibuang demi memenuhi 

kaidah validitas. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada 

Tabel 4.7 berikut ini.  

 

Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Indikator 

Empirik Budaya – Pengujian I 

Item  Corrected Item-Total 
Correlation Keputusan 

Cronbach's 
Alpha 

BJ1  .640 Valid 0.799 

BJ2 .632 Valid 

BJ3 .643 Valid 

BJ4 .408 Valid 

BJ5 .459 Valid 

BJ6 .319 Tidak Valid 

BJ7 .444 Valid 

BJ8 .324 Tidak Valid 

BJ9 .334 Tidak Valid 

BJ10 .465 Valid 

BJ11 .436 Valid 

BJ12 .434 Valid 

BJ13 .358 Tidak Valid 

BJ14 .341 Tidak Valid 

BJ15 .177 Tidak Valid 

BJ16 .000 Tidak Valid 

BJ17 .172 Tidak Valid 
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Setelah item-item yang tidak valid dibuang, 

maka pengujian kedua menunjukkan hasil yang 

sempurna. Semua item yang diuji mempunyai nilai 

Corrected Item-Total Correlation >0,361, seperti yang 

terlihat pada Tabel 4.8. Sedangkan koefisien alpha dari 

variabel ini setelah perhitungan ulang sebesar 0,804. 

Dengan demikian variabel ini dinyatakan reliabel 

karena mempunyai nilai alpha >0,6. 

Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel Budaya – Pengujian II 

Item  
Corrected Item-Total 

Correlation Keputusan 
Cronbach's 

Alpha 

BJ1  .753 Valid 0.804 

BJ2 .624 Valid 

BJ3 .704 Valid 

BJ4 .408 Valid 

BJ5 .544 Valid 

BJ7 .410 Valid 

BJ10 .396 Valid 

BJ11 .404 Valid 

 

 Pengujian terhadap validitas instrumen variabel 

kinerja ternyata menunjukkan bahwa masih ada item 

yang belum valid (nilai Corrected Item-Total Correlation 

<0,361), seperti yang terlihat pada Tabel 4.9. Item-item 

tersebut adalah item 2, 9, 13 dan 15. Dengan demi-

kian perlu dilakukan uji validitas lagi dengan cara 

membuang item-item yang tidak valid tersebut. 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Kinerja 

Karyawan – Pengujian I 

 Item 
Corrected Item-Total 

Correlation Keputusan 
Cronbach's 

Alpha 

K1 .597 Valid 0.815 

K2 .352 Tidak Valid  

K3 .517 Valid  

K4 .545 Valid  

K5 .375 Valid  

K6 .484 Valid  

K7 .463 Valid  

K8 .460 Valid  

K9 .235 Tidak Valid  

K10 .475 Valid  

K11 .380 Valid  

K12 .373 Valid  

K13 .314 Tidak Valid  

K14 .383 Valid  

K15 .230 Tidak Valid  

K16 .417 Valid  

K17 .459 Valid  

 

 Hasil pengujian tahap II, sebagaimana terlihat 

pada Tabel 4.10, ternyata masih menyisakan 3 item 

yang tidak valid. Ketiga item tersebut yaitu item 11, 12 

dan 14. Dengan demikian perlu dilakukan pengujian 

lagi tanpa ketiga item tadi. 

 

 

 



 

51 

Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel Kinerja Karyawan – Pengujian II 

 Item 
Corrected Item-Total 

Correlation Keputusan 
Cronbach's 

Alpha 

K1 .641 Valid 0.805 

K3 .503 Valid 

K4 .593 Valid 

K5 .407 Valid 

K6 .528 Valid 

K7 .483 Valid 

K8 .482 Valid 

K10 .421 Valid 

K11 .308 Tidak Valid 

K12 .314 Tidak Valid 

K14 .339 Tidak Valid 

K16 .377 Valid 

K17 .477 Valid 

 

 

 Hasil pengujian tanpa item 11, 12 dan 14 

ternyata juga menunjukkan bahwa masih terdapat 

dua item yang tidak valid yakni item 10 dan 16. Kedua 

item ini masih mempunyai nilai Corrected Item-Total 

Correlation <0,361, seperti yang tampak pada Tabel 

4.11.  
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel Kinerja Karyawan – Pengujian III 

Item  
Corrected Item-Total 

Correlation Keputusan 
Cronbach's 

Alpha 

K1 .654 Valid 0.804 

K3 .530 Valid 

K4 .661 Valid 

K5 .425 Valid 

K6 .586 Valid 

K7 .550 Valid 

K8 .493 Valid 

K10 .306 Tidak Valid 

K16 .308 Tidak Valid 

K17 .464 Valid 

 

 

  Pada Tabel 4.12 terlihat bahwa uji validitas dan 

reliabilitas tanpa kedua item tersebut sudah menun-

jukkan hasil yang baik. Semua item yang diuji telah 

menunjukkan nilai Corrected Item-Total Correlation  

>0,361. Koefisien alpha dari variabel ini setelah 

perhitungan ulang sebesar 0,824. Dengan demikian 

variabel ini dinyatakan reliabel karena mempunyai 

nilai alpha >0,6. 
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Tabel 4.12 
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas  

Variabel Kinerja Karyawan – Pengujian IV 

Item  
Corrected Item-Total 

Correlation Keputusan 
Cronbach's 

Alpha 

K1 .647 Valid 0.824 

K3 .551 Valid 

K4 .711 Valid 

K5 .472 Valid 

K6 .654 Valid 

K7 .575 Valid 

K8 .466 Valid 

K17 .381 Valid 

 

 

4.3  Statistik Deskriptif 

 Statistik deskriptif variabel penelitian digunakan 

untuk memberikan gambaran tentang tanggapan 

responden mengenai variabel-variabel penelitian yang 

meliputi angka minimum, angka maksimum, rata-rata 

dan standar deviasi. Statistik deskriptif keseluruhan 

data yang diperoleh dapat digambarkan seperti dalam 

tabel berikut: 
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Tabel 4.13 
Statistik Deskriptif Variabel-variabel Penelitian 

 
Statistics 

 
Budaya 

Employee 
Engagement Kinerja 

Mean 3.8431 3.9485 3.9104 

Std. Deviation .38120 .40247 .26323 

Minimum 1 2 2 

Maximum 5 5 5 

 

 Dari Tabel 4.13 dapat dilihat bahwa rata-rata 

skor untuk ketiga variabel termasuk dalam kategori 

tinggi. Hal ini berarti para responden menganggap 

bahwa variabel-variabel tersebut merupakan faktor 

yang penting dalam pekerjaan mereka. 

  

4.4 Uji Asumsi Klasik  

4.4.1 Uji Multikolinieritas 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi ditemukan adanya 

korelasi antar variabel bebas (independen). Dalam 

model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi 

korelasi di antara variabel bebas. Uji multikolinieritas 

dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance 

Inflation Factor (VIF) dari hasil analisis dengan 

menggunakan SPSS. Apabila nilai tolerance value lebih 

tinggi daripada 0,10 atau VIF lebih kecil daripada 10 



 

55 

maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieri-

tas (Supramono, 2005). Hasil perhitungan uji multi-

koloniearitas dengan menggunakan SPSS 16 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4.14 
Hasil Uji Multikoloniearitas  

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

.925 1.082 

.925 1.082 

 

 
Dari hasil uji multikolinieritas yang digambar-

kan pada Tabel 4.14 dapat diketahui bahwa variabel 

budaya memiliki nilai tolerance 0,925 dan hasil 

perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) 

menunjukkan bahwa nilai VIF 1,082. Sedangkan 

variabel employee engagement memiliki nilai tolerance 

0,925 dan Variance Inflation Factor (VIF) sebesar 1,082. 

 Hasil di atas menunjukkan bahwa tidak terda-

pat masalah multikolinieritas dari variabel-variabel 

yang diuji dalam penelitian ini.  

 

4.4.2 Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menge-

tahui apakah terdapat korelasi yang terjadi di antara 

anggota-anggota dari data yang ada. Untuk menguji 
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autokorelasi ini akan dideteksi dengan metode Durbin 

Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 

- d < dl maka terjadi autokorelasi positif 

- du < d < 4 – du maka tidak ada autokorelasi 

- 4 – dl < d < 4 maka terjadi autokorelasi negatif 

- du <d < dl atau 4 – du < d < 4 – dl  maka tidak 

dapat disimpulkan 

 
Keterangan: 

d adalah nilai Durbin Watson hitung, dl (d lower) adalah 

nilai batas bawah yang didapatkan dari tabel, du (d upper) 

adalah nilai batas atas yang didapatkan dari tabel. 

 

Hasil perhitungan uji autokorelasi dengan meng-

gunakan SPSS 16 dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.15 
Hasil Uji Autokorelasi 

 
Model Summary

b
 

Model Durbin-Watson 

1 2.371 

a. Predictors: (Constant), Employee Engagement, Budaya 

b. Dependent Variable: Kinerja 

 

Ringkasan Hasil Uji Autokorelasi 

Nilai DW Nilai du Nilai 4-du Nilai dl Nilai 4-dl Keputusan 

1,4684 1,6309 2,5316 2,3691 2,371 Terima  
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Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai DW yang 

diperoleh pada uji autokorelasi sebesar 2,371. Nilai ini 

akan dibandingkan dengan nilai DW tabel dengan 

menggunakan signifikasi 5% jumlah sampel 95 (n) dan 

jumlah variabel independen 2 (k= 2), maka diperoleh 

nilai dl sebesar 1,4684 dan du sebesar 1,6309. Karena 

nilai Durbin-Watson berada dalam rentang 4-dl dan 4-

du dapat disimpulkan tidak terdapat masalah auto-

korelasi (Yuwono, 1999). 

 

4.4.3 Uji Normalitas 

Uji normalitas diperlukan untuk mengetahui 

apakah suatu variabel memiliki distribusi yang normal 

atau tidak. Data yang normal memiliki sebaran yang 

normal pula. Hasil uji normalitas dengan mengguna-

kan SPSS 16 dapat dilihat pada Tabel 4.16. 

   

Tabel 4.16 

Hasil Uji Normalitas 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Budaya 

Employee 
Engagement Kinerja 

N 51 51 51 

Normal 
Parameters

a,,b
 

Mean 3.8431 3.9485 3.9104 

Std. Deviation .38120 .40247 .26323 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .150 .115 .134 

Positive .072 .095 .070 

Negative -.150 -.115 -.134 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.073 .820 .959 

Asymp. Sig. (2-tailed) .600 .512 .316 

a. Test distribution is Normal. 
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One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  
Budaya 

Employee 
Engagement Kinerja 

N 51 51 51 

Normal 
Parameters

a,,b
 

Mean 3.8431 3.9485 3.9104 

Std. Deviation .38120 .40247 .26323 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .150 .115 .134 

Positive .072 .095 .070 

Negative -.150 -.115 -.134 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.073 .820 .959 

Asymp. Sig. (2-tailed) .600 .512 .316 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

 

 Untuk memutuskan apakah suatu variabel 

terdistribusi normal atau tidak dapat dilihat dari nilai 

signifikansi hasil uji Kolgomorov-Smirnov. Jika nilai-

nya lebih kecil dari 0,05 maka dapat dipastikan bahwa 

variabel tersebut terdistribusi normal. Dari Tabel 4.16 

tampak bahwa ketiga variabel tersebut mempunyai 

nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05. Dengan 

demikian ketiga variabel tersebut terdistribusi normal. 

 
4.4.4 Uji Heteroskedastisitas 

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apa-

kah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian 

dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang 

lain (Ghozali, 2005). Untuk menguji apakah dalam 

model regresi terdapat gejala heteroskedastisitas, pe-

neliti menggunakan analisis grafik scatterplot dengan 

bantuan program SPSS versi 16. Gejala heteroske-



 

59 

dastisitas ditunjukkan dengan adanya keteraturan 

penyebaran titik-titik sehingga membentuk pola-pola 

tertentu. Hasil uji heteroskedastisitas ditunjukkan 

oleh grafik berikut ini. 

 

Gambar 4.1 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 

Berdasarkan Gambar 4.1 terlihat bahwa titik-

titik menyebar baik di atas maupun di bawah nilai 0 

pada sumbu mendatar. Titik-titik tersebut tidak 

membentuk pola yang teratur, sehingga dapat dikata-

kan bahwa model regresi yang digunakan untuk 

menguji hipotesis yang diajukan tidak terjadi masalah 

heteroskedastisitas dan layak dipakai.  
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4.5  Uji Hipotesis 

 Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui 

apakah hipotesis yang telah dibuat oleh peneliti dapat 

diterima atau tidak. Berikut hasil pengujian hipotesis: 

 
4.5.1 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

 

Tabel 4.17 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .621
a
 .385 .373 .20845 

a. Predictors: (Constant), Budaya 

 

Analisa koefisien determinasi dilakukan untuk 

melihat pengaruh budaya (X1) terhadap kinerja 

karyawan (Y). Dari tabel di atas terlihat besarnya 

koefisien determinasi R2 = 0,385, hal ini menunjukkan 

bahwa sumbangan pengaruh dari budaya terhadap 

kinerja sebesar 38,5%.  
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Tabel 4.18 
Hasil Uji F-test 

 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1.335 1 1.335 30.736 .000
a
 

Residual 2.129 49 .043   

Total 3.465 50    

a. Predictors: (Constant), Budaya 

b. Dependent Variable: Kinerja 

 

Uji Anova atau F test dilakukan untuk menge-

tahui apakah model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat memprediksi variabel kinerja (Y).  

Dari Tabel 4.18 dapat dilihat bahwa F hitung adalah 

52,736 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena 

tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka model 

regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja 

karyawan.  

 

Tabel 4.19 

Hasil Uji t-test 
 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 2.263 .299  7.577 .000 

Budaya .429 .077 .621 5.544 .000 
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Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

 (Constant) 2.263 .299  7.577 .000 

Budaya .429 .077 .621 5.544 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

Persamaan regresi dari Tabel 4.19 adalah           

Y = 2,263 + 0,429X1. Hal ini berarti bahwa jika tidak 

ada variabel independen budaya maka besarnya 

kinerja adalah 2,263. Koefisen regresi sebesar 0,4295 

menyatakan bahwa setiap penambahan 1 variabel 

budaya akan meningkatkan kinerja sebesar 0,429. 

Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi dari 

setiap variabel independen. Dari Tabel 4.19, dapat dili-

hat bahwa variabel budaya memiliki t hitung = 5,544 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena besarnya      

t hitung 4,594 > t tabel (df = 51) sebesar 1,6753  dan  

tingkat signifikansi 0,000 < 0,050 maka dapat dikata-

kan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif 

pada kinerja karyawan secara signifikan. Dengan 

demikian hipotesis yang menyatakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh pada kinerja karyawan dapat 

diterima. 
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4.5.2 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan dengan Employee Engagement 

sebagai Variabel Mediasi 

Tabel 4.20 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 

 
Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .621
a
 .385 .373 .20845 

2 .768
b
 .590 .573 .17206 

a. Predictors: (Constant), Budaya 

b. Predictors: (Constant), Budaya, mod 

 

Dari Tabel 4.20 terlihat bahwa koefisien deter-

minasi setelah variabel moderasi ditambahkan menjadi 

0,59. Ini berarti bahwa terdapat perubahan koefisien 

determinasi sebesar 0,205 setelah dimoderasi. Dengan 

demikian maka sumbangan pengaruh budaya terha-

dap kinerja setelah dimoderasi sebesar 59%, sedang-

kan sisanya sebesar 41% disumbangkan oleh variabel 

lain yang tidak tercakup dalam penelitian ini. 
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Tabel 4.21 
Hasil Uji F-test 

 
ANOVA

c
 

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 1.335 1 1.335 30.736 .000
a
 

Residual 2.129 49 .043   

Total 3.465 50    

2 Regression 2.043 2 1.022 34.510 .000
b
 

Residual 1.421 48 .030   

Total 3.465 50    

a. Predictors: (Constant), Budaya 

b. Predictors: (Constant), Budaya, mod 

c. Dependent Variable: Kinerja 

 

Uji Anova atau F test dilakukan untuk menge-

tahui apakah model regresi yang digunakan dalam 

penelitian ini dapat memprediksi variabel kinerja (Y).  

Dari Tabel 4.21 dapat dilihat bahwa F hitung setelah 

variabel moderasi ditambahkan sebesar 34,51 dengan  

tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi 

lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat 

digunakan untuk memprediksi kinerja.  
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Tabel 4.22 
Hasil Uji t-test 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.263 .299  7.577 .000 

Budaya .429 .077 .621 5.544 .000 

2 (Constant) 2.537 .253  10.034 .000 

Budaya .036 .103 .053 2.356 .023 

mod .081 .017 .726 4.890 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja 

 

 Uji t dilakukan untuk memastikan apakah 

employee engagement (Z1) dapat memoderasi pengaruh 

budaya terhadap kinerja atau tidak. Persamaan regresi 

dari Tabel 4.22 dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Y = 2,263 + 0,429X1+0,081 Z1. 

Dari persamaan tadi terbukti bahwa employee 

engagement (Z1) dapat memoderasi secara positif 

pengaruh budaya terhadap kinerja.  

Dari Tabel 4.22, dapat dilihat bahwa variabel 

employee engagement (Z1) memiliki t hitung = 5,544 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena besarnya      

t hitung 4,89 > t tabel (df = 51) sebesar 1,6753 dan  

tingkat signifikansi 0,000 < 0,050 maka dapat dikata-



 

66 

kan bahwa employee engagement (Z1) memoderasi 

secara positif terhadap pengaruh budaya terhadap 

kinerja. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan 

bahwa employee engagement (Z1) dapat memoderasi 

secara signifikan terhadap pengaruh budaya atas 

kinerja dapat diterima. 

 

4.6  Pembahasan 

 Hipotesis pertama H1: “Budaya organisasi yang 

menerapkan nilai-nilai budaya Jawa berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan” yang diterima membuk-

tikan pula hasil penelitian Rashid (2003). Penelitian ini 

membuktikan bahwa budaya organisasi berpengaruh 

positif terhadap kinerja karyawan.  

 Budaya organisasi selain berfungsi sebagai alat 

untuk mencapai tujuan juga berfungsi sebagai 

identitas sebuah organisasi, membantu memelihara 

stabilitas dan integritas dan juga dapat membentuk 

perilaku individu yang ada di dalamnya. Terintegra-

sinya budaya lokal dalam budaya organisasi akan 

memperkuat kinerja karyawan. Adanya kesamaan 

latar belakang budaya di antara para karyawan tentu 

saja akan memperkuat ikatan antara para karyawan. 

Keterikatan individu karyawan dengan organisasi di-

bentuk oleh keterikatan emosional dan faktor rasional 

yang berhubungan dengan pengalaman kerja dan ling-

kungan kerja. Selain itu karena visi dari Kedaulatan 

Rakyat adalah untuk mengembangkan budaya 
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Yogyakarta sehingga secara otomatis kinerja karyawan 

akan selalu diukur dari pemahaman budaya para 

karyawannya.  

Diterimanya hipotesis kedua yang menyatakan 

bahwa H2: “employee engagement dapat memo-

derasi pengaruh budaya terhadap kinerja” sekaligus 

menegaskan hasil penelitian Rashid (2003) dan 

Bernthal (2006).  

Kinerja karyawan merupakan dasar bagi penca-

paian kinerja dan prestasi perusahaan. Untuk itu 

setiap perusahaan akan berusaha untuk meningkat-

kan kinerja karyawannya dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi 

yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan 

mampu memacu organisasi ke arah perkembangan 

yang lebih baik. Pengelolaan sumber daya manusia 

menjadi sangat penting karena perusahaan dapat 

mencapai kinerja yang diharapkan serta memiliki 

keunggulan kompetitif ketika orang di dalamnya mela-

kukan apa yang terbaik dari mereka; apa yang mereka 

senangi; serta kuatnya faktor kepemilikan secara 

psikologis dalam melaksanakan dan memberi hasil 

pada pekerjaan mereka. Kesemua hal tersebut menjadi 

faktor motivasi karyawan. 

Dengan melihat signifikansi pengaruh employee 

engagement terhadap loyalitas dari hasil penelitian ini 

dan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka 

jelaslah bahwa employee engagement tidak dapat 
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diabaikan dalam usaha untuk mendapatkan dan 

mempertahankan karyawan yang loyal terhadap 

perusahaan. Hal ini menjadi sangat penting karena 

keberadaan karyawan yang loyal akan meningkatkan 

kinerja perusahaan, terlebih lagi jika bisa diupayakan 

agar karyawan tidak hanya loyal namun juga highly 

engaged kepada perusahaan. Mereka akan dengan 

sukarela dan senang melakukan pekerjaan mereka 

dan diharapkan hasil yang dapat dicapai dan diberi-

kan pada perusahaan juga lebih maksimal.   


