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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Objek Penelitian  

3.1.1. Sejarah  

 The Park Lane Hotel Jakarta berdiri sejak tahun 1998 dan setelah 

itu baru mengalami renovasi pada tahun 2012. Perusahaan yang bergerak 

di bidang perhotelan ini merupakan chain/cabang dari The Park Lane 

Hong Kong yang berbasis di Hong Kong. The Park Lane hotel Jakarta 

teletak di lingkungan Kuningan Business District tepatnya di Jalan 

Casablanca Kavling 18, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. 

  The Park Lane Jakarta didirikan oleh PT Staco Graha sekaligus 

sebagai pemilik perusahaan. Hotel ini mulai resmi dioperasikan pada 

tanggal 13 Agustus 1998 sebagai hotel berbintang 5 yang dikukuhkan 

sertifikat dari Departemen Pariwisata dan Budaya. Luas tanah The Park 

Lane Jakarta adalah 33.868 m2 dengan luas bangunan 33.847 m2. 

  Pada tahun 1998 Indonesia sedang dilanda krisis moneter, dimana 

pada saat itu The Park Lane baru mulai beroperasi dengan tingkat hunian 

hanya 5%. Meski demikian, pada bulan Oktober 2001 tingkat hunian 

mencapai 100%. Hingga saat ini proses pendapatan The Park Lane Hotel 

cukup stabil dengan tingkat hunian rata-rata 54%pertahun dengan 

kisaran tingkat hunian 60%-70% per tahun dan dapat bersaing dengan 

hotel berbintang lima lainnya di Jakarta. 
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3.1.2. Visi dan Misi  

 Visi dan misi pada sebuah perusahaan merupakan salah satu hal 

penting untuk kepentingan mencapai target jangka panjang. Begitu pula 

dengan The Park Lane Hotel Jakarta yang memiliki visi dan misi sebagai 

landasan unutuk menjalankan nilai-nilai dengan tujuan dan keperntingan 

bersama agar terciptanya hubungan yang terintergerasi. “Pilihan utama 

bagi para pelanggan, karyawan, dan mitra usaha” ini adalah visi The 

Park Lane Hotel Jakarta sebagai landasan atau pondasi awal yang 

menjadi kunci utama untuk keperluan bersama. 

 Misi The Park Lane Hotel Jakarta : 

1. Selalu memelihara suasana away from home dan menyediakan 

pelayanan dengan pribadi hangat, bersahabat, dan efektif serta 

lingkungan yang aman bagi seluruh tamu hotel. 

2. Semua restoran dan bar The Park Lane Hotel Jakarta menyuguhkan 

suasana pelayanan dan kualitas makanan yang baik bagi tamu. 

3. Menjalankan bisnis dengan penghasilan yang memuaskan owning 

company (PT Staco Graha) dan mampu memelihara standar 

produktifitas serta menyediakan kesempatan pengembangan 

jenjang karis bagi seliuruh karyawan. 
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3.1.3. Logo  

 

Sumber : Parklanejakarta.com  

Gambar 3.1 Logo The Park Lane Hotel Jakarta 

3.1.4. Values Standard  

 Ada enam nilai – nilai yang diterapkan oleh The Park Lane Hotel 

Jakarta yang menjadi patokan bagi para karyawan dan setiap orang yang 

merupakan bagian dari The Park Lane Hotel Jakarta. Berikut enam nilai 

tersebut: 

a. Look at me 

b. Smile at me 

c. Talk to me 

d. Listen to me 

e. Thank to me 

f. Do it fast 

 Enam nilai-nilai dasar ini sebagai gagasan dari The Park Lane 

Hotel yang menjelaskan bahwasanya The Park Lane Hotel menerapkan 

dan mngedepankan “attitude” sebagai bentuk utama dari sikap dan 

perilaku karyawan. Kata “me” dalam Six Basic Values dimaksudkan 

kepada tamu maupun karyawan. Hal ini diharapkan dapat menjadi 

solidaritas dan loyalitas antar sesama manusia di suatu perusahaan. 
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3.1.5. Motto 

 “Be Part of Attitude” merupakan motto The Park Lane Hotel 

Jakarta. Motto inilah yang menjadi pondasi utama bagi karyawan untuk 

lebih mengutamakan perilakunya dalam pelayanan hasa pada industry 

dunia perhotelan. 

3.1.6. Service Promises  

The Park Lane Hotel dibangun dengan Service Promises atau dapat 

diartikan dengan pelayanan yang dijanjikan oleh manajemen dan seluruh 

karyawan dalam melakukan pelayanan yang terpadu dan intelektual. 

Service Promises meliputi : 

a. Seamless 

Pelayanan yang ditawarkan oleh pihak hotel adalah sempurna dan 

tanpa cacat. 

b. Empowered 

Pelayanan tidak hanya dimiliki oleh karyawan bagian front of the 

house saja, namun dimiliki juga oleh seluruh staff diseluruh 

department tanpa terkecuali. 

c. Refreshing 

Pelayanan yang diberikan bersifat menenangkan dan menyegarkan 

kepenatan manusia dari berbagai kesibukan para tamu khususnya 

pebisnis yang cenderung memiliki tingkat stress yang tinggi. 
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d. Versatile 

Pelayanan ini diharapkan mampu memenuhi segala yang 

dibutuhkan oleh pihak pelanggan atau tamu hotel. 

e. Individualized 

Pelayanan diharapkan mampu memenuhi segala ekspetasi dan 

harapan dari tamu, serta pelayanan yang diberikan mampu 

menyeluruh dan terfokus pada personal tamu sesuai dengan 

kebutuhan dan kepentingan tamu. 

f. Charming 

Diharapkan kepada setiap karyawan memiliki sifat yang lebih 

fleksibel dalam bertindak serta dapat menangani suatu 

permasalahan. 

g. Extraordinary 

Pelayanan yang dijanjikan oleh hotel tidak bersifat kaku dan 

formalitas belaka, melainkan bersifat fleksibel dan dinamis.  
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3.1.7. Struktur Organisasi  

 

Sumber : The Park Lane Hotel Jakarta 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi The Park Lane Hotel Jakarta 
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3.2. Desain Penelitian  

Desain Penelitian merupakan sebuah master plan yang menspesifikasikan 

metode dan prosedur untuk mengumpulkan dan manganalisa informasi yang 

dibutuhkan. Sebuah desain penelitian menawarkan framework atau plan of action 

untuk penelitian (Zikmund , Babin , Carr, & Griffin, 2013) 

3.2.1. Research Data  

Research data adalah sebuah metodologi ilmiah yang digunakan untuk 

melakukan penelitian dengan mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan 

menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif yang bertujuan 

untuk memecahkan permasalahan yang terdapat dipenelitian (Zikmund , Babin , 

Carr, & Griffin, 2013). Peneliti menggunakan kuisioner untuk mencari dan 

mengumpulkan data. Dimana data tersebut akan diolah atau diproses untuk 

mencari tahu tingkat kepuasan dan kenyamanan konsumen. Penelitian data yang 

digunakan bersumber dari :  

1. Data Primer  

Data primer merupakan data penelitian yang dapat digunakan untuk 

mengatasi permasalahan dalam penelitian (Malhotra , 2010). Data primer 

dapat diperoleh secara langsung dari responden. Responden yang diteliti 

adalah karyawan The Park Lane Hotel Jakarta Data primer ini diperoleh 

melalui kuisioner dan juga pengamatan langsung terhadap responden yang 

diteliti. Data premier yang peneliti gunakan adalah dari hasil in-depth 
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interview dan  hasil penyebaran kuesione online dengan menggunakan 

google form 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh dari sumber lain 

selain sumber (Zikmund , Babin , Carr, & Griffin, 2013). Data sekunder 

pada umumnya dapat digunakan untuk menunjang kebenaran data primer 

dan dapat membantu peneliti jika data primer sulit untuk diperoleh atau 

bersifat terbatas. Data sekunder dapat diperoleh dengan melihat literatur 

dan sumber-sumber lain yang mendukung. Data sekunder yang peneliti 

gunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku, artikel online, dan 

jurnal.  

3.2.2. Jenis – Jenis Penelitian  

 

Sumber : Zikmund , Babin , Carr, & Griffin, (2013) 

Gambar 3.3 Research Design 
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(Zikmund , Babin , Carr, & Griffin, 2013) mengungkapkan bahwa jenis 

penelitian dibagi menjadi 3 macam, yaitu:  

1. Exploratory research  

Penelitian ini dilakukan untuk meperjelas sebuah situasi atau mencari ide-

ide potensial yang memungkinkan untuk peluang bisnis. 

2. Descriptive research 

Penelitian yang mendeskripsikan karakteristik sebuah objek, orang, 

kelompok, organisasi atau lingkungan; mencoba menggambarkan situasi yang 

ada. Metode pengambilan data dapat dilakukan dengan melakukan survey, 

panel, observasi, atau data sekunder kuantitatif. 

3. Casual research 

Penelitian yang mengijinkan inferensi kausal yang akan dibuat, berusaha 

untuk mengidentifikasi hubungan sebab dan akibat dimana metode 

pengambilan datanya dilakukan dengan eksperimen. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian descriptive 

research. Dimana penelitian mendeskripsikan sebuah objek yaitu The Park Lane 

Hotel Jakarta dan menggambarkan situasi yang ada, dengan melakukan survey 

berupa kuesioner, observasi, dan melakukan interview langsung. 
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3.3. Ruang Lingkup Penelitian  

3.3.1. Target Populasi  

Target populasi merupakan kumpulan lengkap dari elemen objek 

yang memiliki karakteristik informasi yang dapat digunakan oleh peneliti 

dalam melakukan penelitian (Zikmund , Babin , Carr, & Griffin, 2013). 

Sedangkan menurut (Sekaran & Bougie, 2013) istilah populasi merujuk 

pada jumlah orang dalam satu grup yang mana peneliti berharap untuk 

selanjutnya diidentifikasi. Sekelompok grup tersebut kemudian akan 

direpresentasikan oleh untit sampling yang ada.  

Pada penelitian ini, berdasarkan hasil observasi yang telah 

dilakukan oleh peneliti, populasi dari penelitian ini adalah karyawan The 

Park Lane Hotel Jakarta yang telah bekerja lebih dari 1 tahun. Pemilihan 

populasi karyawan The Park Lane Hotel Jakarta diajukan dengan alasan 

adanya aktivitas pembelajaran dan terlibatnya karyawan dalam job 

redesign, job satisfaction, dan kinerja karyawan yang terdapat di 

organisasi tersebut.  

3.3.2. Teknik Sampling  

Menurut (Sekaran & Bougie, 2013) sampling dijelaskan sebagai 

proses untuk memilih items dari populasi sehingga karakteristik dapat 

dapat digeneralisir dari populasi. Sehingga dalam pandangan peneliti, 

sampling merupakan teknik untuk mencari wakil dari sebuah populasi 

yang dapat digeneralisir. Menurut (Zikmund , Babin , Carr, & Griffin, 

2013), membagi teknik sampling menjadi 2 jenis, yaitu : 
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3.3.2.1. Teknik Probability Sampling 

Teknik sampling dimana semua anggota populasi memiliki 

kesempatan yang sama untuk dijadikan responden. 

3.3.2.2. Teknik Non-Probability Sampling  

Teknik sampling dimana populasi tidak memiliki kesempatan 

yang sama untuk dijadikan responden, sampel dipilih berdasarkan 

penilaian dari peneliti itu sendiri. Terdapat 4 sampling technique di dalam 

non-probability sampling, yaitu:  

a. Convenience Sampling  

 Sample dipilih berdasarkan kenyamanan peneliti dalam mengambil 

sampel, biasanya memilih elemen yang sudah siap tersedia, dekat, ataupun 

bersedia untuk berpartisipasi. Hal ini memungkinkan peneliti untuk dapat 

mengumpulkan sampel dengan biaya yang murah. 

b. Judgmental Sampling  

 Sample dipilih berdasarkan penilaian pribadi peneliti, didasari atas 

kepercayaan peneliti bahwa mereka bisa mendapatkan sampel yang 

representatif melalui penilaian yang baik, logis dan masuk akal dalam 

mengumpulkan sampel sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. 

c. Snowball Sampling  

 Teknik yang diawali dengan melakukan interview kepada para 

responden yang profilnya sesuai dengan subjek penelitian yang 
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dibutuhkan. Kemudian mereka diminta untuk mereferensikan orang lain 

dengan karakteristik yang serupa. Proses ini terus berlanjut sehingga 

menimbulkan efek yang disebut snowball. 

d. Quota Sampling  

 Teknik sampling dimana terdapat jumlah atau ketentuan untuk sampel 

dari sebuah kelompok atau target populasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 

Sumber : (Zikmund , Babin , Carr, & Griffin, 2013) 

Gambar 3.4 Sampling Techniques  

Berdasarkan informasi di atas peneliti memutuskan bahwa 

penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sample nonprobability 

technique lebih tepat nya judgemental sampling karena tidak semua 

responden memiliki kesempatan yang sama. Dimana unit sample adalah 

karyawan The Park Lane Hotel Jakarta yang telah bekerja diatas satu tahun 

yang telah mengalami job redesign baik berupa job enlargement, 

enrichment, ataupun job rotation. Dan yang merupakan karyawan tetap 

atau karyawan kontrak. Peneliti menggunakan karyawan kontrak sebagai 
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responden karena sebagian besar karyawan kontrak yang ada di The Park 

Lane Hotel Jakarta sudah bekerja lebih dari satu tahun. Periode dari 

karyawan kontrak bisa melebihi 3 kali karena ada masa istirahat kerja 

setelah bekerja sesuai dengan kontrak, setelah masa libur habis karyawan 

tersebut dapat bekerja lagi jika masih diperlukan karena adanya kebutuhan 

karyawan untuk mengisi setiap kekosongan posisi didalam perusahaan.  

3.3.3. Sampling Size 

Menurut Sekaran & Bougie (2013), sampling size dijelaskan 

sebagai jumlah subjek yang dipilih sebagai sampel yang mewakili 

populasi. Adapun faktor yang mempengaruhi pemilihan sampling size 

adalah :  

1. Tujuan penelitian. 

2. Tingkat presisi yang diinginkan (selang kepercayaan). 

3. Risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi 

(tingkat kepercayaan diri). 

4. Jumlah variabilitas populasi itu sendiri. 

5. Biaya dan kendala waktu. 

6. Dalam beberapa kasus, ukuran populasi itu sendiri. 

Untuk menentukan sampling size, peneliti menggunakan 

perhitungan sebagaimana yang telah disampaikan oleh Hair et al. (2010) , 
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yaitu jumlah indikator pertanyaan yang ada di kuesioner, dimana 

diasumsikan dengan n x 5 observasi sampai n x 10 observasi. Pada 

penelitian ini penelti menggunakan n x 5 observasi, dimana jumlah 

indikator yang peneliti gunakan yaitu 22 indikator yang telah valid. 

Sehingga responden yang digunakan adalah 22 x 5 = 110 responden.  

3.4. Metode Pengumpulan Data  

Zikmund, Babin, Carr & Griffin (2013) mengelompokkan metode-metode 

yang dapat digunakan dalam pengumpulan data, yaitu :  

1. Survey research diartikan sebagai sebuah metode pengumpulan data 

premier dengan cara berkomunikasi dengam sample yang diwakili oleh 

individu-individu (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p.185).  

2. Observation research adalah proses sistematis dalam merekam pola-

pola perilaku orang-orang, objek-objek, dan kejadian-kejadian yang 

disaksikan (Zikmund, Babin, Carr & Griffin, 2013, p.236).  

Berdasarkan penjelasan kedua metode pengambilan data diatas, maka 

peneliti menggunakan kedua metode yaitu survey research dan observation 

research dalam penelitian ini. Dalam metode survey research peneliti melakukan 

penyebaran kuesioner kepada responden yaitu karyawan tetap atau kontrak yang 

sudah bekerja lebih dari 2 tahun ke atas di The Park Lane Hotel Jakarta. 

Sedangkan dalam metode observation research peneliti melakukan observasi 

secara langsung dengan melakukan in-depth interview terhadap karyawan The 

Park Lane Hotel Jakarta.  
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3.5. Periode Penelitian  

Periode pengisian kuesioner untuk pengumpulan data pre-test dilakukan 

pada 26 Maret 2018 – 12 April 2018. Pre-test ini dilakukan untuk menguji 

validitas dan reliabilitas dari variable yang peneliti gunakan pada penelitian ini. 

Peneliti mengambil sebanyak 30 orang sebagai responden pada pre-test. Periode 

penyebaran dan pengumpulan kuisioner main-test adalah pada tanggal 26 April 

2018 – 17 Mei 2018. Responden yang mengisi kuesioner penelitian ini adalah 

sebanyak 125 responden.  

Kuesioner yang peneliti sebarkan kepada responden menggunakan skala 

pengukuran likert. Skala likert adalah skala pengukuran sikap yang mengijinkan 

responden untuk memberikan nilai bagi pendapatnya dari “Sangat tidak setuju”, 

“Tidak setuju”, “Netral”, “Setuju”, dan “Sangat Setuju” dengan mengikuti 

petunjuk pengisian yang diberikan (Ghozali, 2016, p.47).  

Tabel 3.1 Skala Pengukuran Likert untuk Variabel Job Redesign dan Employee 

Performance  

Kategori Bobot/Nilai 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju 2 

Netral 3 

Setuju 4 

Sangat Setuju 5 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Premier, 2018.  
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Tabel 3.2 Skala Pengukuran Likert untuk Variabel Job Satisfaction 

Kategori Bobot/Nilai 

Sangat Tidak Puas 1 

Tidak Puas 2 

Netral 3 

Puas 4 

Sangat Puas 5 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Premier, 2018.  

3.6. Definisi Operasional Variable  

Variabel penelitian merupakan segala sesuatu apapun yang bervariasi atau 

perubahan dari satu contoh ke yang lain, dapat menunjukan perbedaan dalam 

dalam nilai (Zikmund , Babin , Carr, & Griffin, 2013). Variabel dalam penelitian 

ini terbagi menjadi dua, yaitu variabel terikat (dependent variable) dan variabel 

bebas (independent variable).  

3.6.1. Variabel Terikat  

Variabel terikat merupakan sebuah variabel yang dipengaruhi oleh 

adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini yaitu employee 

performance (Y1).  

3.6.1.1. Employee Performance (Y1)  

Menurut Gungor (2011), employee performance adalah apa 

yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh karyawan, yang 
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meliputi; kualitas output, kuantitas output, ketepatan waktu output, 

kehadiran di tempat kerja, dan kerjasama antar rekan kerja.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 

sampai 5. Skala 1 menunjukkan bahwa employee performance 

karyawan rendah dan skala 5 menunjukkan bahwa employee 

performance karyawan tinggi.   

3.6.2. Variabel Bebas 

Variabel bebas atau independent variable merupakan variabel yang 

mempengaruhi atau sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel 

bebas pada penelitian ini adalah job redesign (X1) dan  job satisfaction 

(X2).  

3.6.2.1. Job Redesign (X1)   

Menurut Tim dan Bakker (2010), job redesign merupakan 

sebuah proses perubahan dalam pekerjaan termasuk pergantian 

dalam tugas dan kondisi terkait. Job redesign dinyakini sebagai 

pendekatan bagi karyawan agar lebih proaktif dalam pekerjaan 

mereka dengan mengubah karakteristik pekerjaan.  

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 

sampai 5. Skala 1 menunjukkan rendahnya pengaruh job redesign 

dalam perusahaan saat ini dan skala 5 menunjukkan tingginya 

pengaruh job redesign dalam perusahaan saat ini.  
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3.6.2.2. Job Satisfaction (X2)  

Definisi kepuasan kerja atau  job satisfaction mengacu 

kepada perasaan emosional seseorang atau individu yang akan 

lebih cenderung mengarah emosional positif yaitu menjadi lebih 

produktif, kreatif, dan berkomitment terhadap suatu pekerjaan 

(Siengthai & Patarakhuan, 2016).  

Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert dari 1 

sampai 5. Skala 1 menunjukkan ketidakpuasan atau rendahnya 

tingkat kepuasan karyawan akan perusahaan saat ini dan skala 5 

menunjukkan tingginya kepuasan karyawan akan perusahaan saat 

ini.  

Analisis Pengaruh Job..., Ferra Tjahyadi, FB UMN, 2018



62 
 

3.7. Tabel Operasionalisasi Variabel  

Tabel 3.3 Tabel Definisi Operasional Variable Operasional 

No  
Variabel 

Penelitian 
Definisi  Measurement  

Skala 

Pengukuran 
Jurnal Referensi 

1 Job Redesign Job redesign adalah 

kegiatan melakukan 

restrukturisasi elemen 

pekerjaan termasuk tugas 

– tugas yang diberikan 

dan tanggung jawab 

pekerjaan tertentu dengan 

tujuan untuk membuat 

karyawan lebih 

terdorong, termotivasi, 

dan terinspirasi agar 

kinerja mereka 

meningkat (Alber, 2007 

dalam (Achieng, Ochieng 

, & Owuor, 2014)). 

JR1. Pekerjaan anda mengharuskan 

anda menggunakan keterampilan 

tingkat tinggi. 

Likert 

Scale1-5 

Siengthai, Sununta & 

Pila-Ngarm, 

Patarakhuan (2015). 

The Interaction Effect 

of Job Redesign and 

Job Satisfaction on 

Employee 

Performance. 

Evidence-based HRM: 

a Global Forum for 

Empirical Scholarship.  

JR2. Pekerjaan anda melibatkan 

keseluruhan pekerjaan yang memiliki 

awal dan akhir yang jelas. 

JR3. Pekerjaan anda membutuhkan 

tingkat tanggung jawab yang tinggi. 

JR4. Tugas anda adalah pekerjaan yang 

layak. 

JR5. Banyak otonomi yang dibutuhkan 

untuk mengambil keputusan dalam 

pekerjaan. 

JR6. Pekerjaan anda membutuhkan 

otoritas otonom yang tinggi.  

JR7. Hasil kerja anda berpeluang untuk 

memberi umpan balik dengan kinerja 

anda.  
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JR8. Manager anda memberi tahu 

umpan balik tentang pekerjaan anda. 

JR9. Pekerjaan anda membutuhkan 

pertemuan, sharing, atau evaluasi yang 

berselang. 

2 Job 

Satisfaction  

Job satisfaction 

merupakan respon 

emosional yang 

ditunjukkan oleh individu 

dalam menjalankan 

pekerjaannya (Kreitner & 

Kinicki, 2008). 

JS1. Seberapa puaskah anda dengan 

prestasi kerja pribadi anda. 

Likert 

Scale1-5 

Siengthai, Sununta & 

Pila-Ngarm, 

Patarakhuan (2015). 

The Interaction Effect 

of Job Redesign and 

Job Satisfaction on 

Employee 

Performance. 

Evidence-based HRM: 

a Global Forum for 

Empirical Scholarship.  

JS2. Seberapa puas anda 

 memahami jalur karir anda dengan 

baik. 

JS3. Seberapa puaskah anda dengan 

tingkat hubungan dengan bawahan dan 

rekan kerja.  

JS4. Seberapa puaskah anda dengan 

lingkungan kerja.  

JS5. Seberapa puaskah anda dengan 

keamanan kerja untuk masa depan.  

JS6. Seberapa puaskah anda dengan 

perlakuan yang adil yang anda terima 

dari manajer anda.  

3 Employee 

Performance 

Employee performance 

adalah sebuah kualitas 

dan kuantitas dari output 

kinerja karyawan 

akomodatif dan supportif 

EP1. Organisasi sukses dalam 

menerapkan Human Capital 

International. 

Likert 

Scale1-5 

The Relationship 

between Reward 

Management System 

and Employee 

Performance with the 
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secara natural dari output 

kehadiran di tempat kerja 

(Yang, 2008, dalam 

Rizwan et.al, 2014).  

EP2. Saya menerapkan pengetahuan 

untuk memberi nilai tambah pada 

pekerjaan saya.  

Mediating Role of 

Motivation: A 

Quantitative Study on 

Global Banks 

Pinar Gungor. 

Sciverse Science 

Direct.  

EP3. Saya memperbaiki pekerjaan 

operasional saya. 

EP4. Kinerja saya lebih baik dari 

rekan-rekan kerja saya dengan 

kualifikasi yang sama.  

EP5. Kinerja saya akan lebih baik 

daripada teman karyawan lain dengan 

kualifikasi yang sama di hotel lain.  

EP6. Saya merasa puas dengan 

penampilan saya karena itu sebagian 

besar baik.  
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3.8. Teknik Pengolahan Analisis Data  

Analisa data merupakan sebuah metode untuk mempelajari informasi-

informasi atau sebuah data yang hasilnya diharpkan dapat membantu seseorang 

untuk menyelesaikan sebuah permasalahan (Zikmund , Babin , Carr, & Griffin, 

2013).  

3.8.1. Uji Instrumen  

Menurut Ghozali (2016) terdapat dua jenis uji instrument yaitu uji 

validitas dan uji reliabilitas untuk mengukur kelayakan suatu kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian. Dalam pre-test penelitian ini peneliti menggunakan 

program IBM SPSS (statistical Package for the Social Sciences) versi 23 yaitu 

software yang berfungsi untuk menganalisa data, melakukan perhitungan statistik 

baik untuk statistic parametric maupun non-oarametrik dengan basis windows. 

IBM SPSS versi 23 digunakan dalam uji validitas dan reabilitas responden pre-

test. Sedangkan untuk uji validitas dan reabilitas main-test peneliti menggunakan 

IBM SPSS versi 23.  

3.8.2. Uji Validitas   

Menurut Sekaran & Bougie (2013) dalam bukunya “Research Methods for 

Business” menjelaskan bahwa uji validitas adalah suatu derajat ketepatan alat ukur 

penelitian tentang isi atau arti sebenarnya yang diukur. Uji validitas dilakukan 

untuk mengukur sejauh mana suatu measurement secara akurat mewakili suatu 

konsep (Zikmund et al., 2013). Sedangkan menurut Ghozali (2016) uji validitas 

digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner. Sebuah kuesioner akan 
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dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu 

yang akan diukur di dalam kuesioner tersebut.  

Pengukuran uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan cara uji 

dengan menggunakan Confirmatory Factor Analysis (CFA). Analisis faktor 

konfirmatori digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk memiliki 

unidimesionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat 

mengkonfirmasi sebuah konstruk, serta mengukur tingkat interkorelasi antar 

variabel dan dapat melakukan analisis faktor (Ghozali, 2016). Analisis faktor 

dilakukan dengan menggunakkan Kansen-Mayer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO MSA), loading factor, dan nilai signifikam. Nilai KMO sangat 

bervariasi dari 0 sampai 1. Nilai KMO,MSA, dan loading factor yang dikehendaki 

harus > 0.50 untuk dapat dilakukan analisis faktor. Sedangkan untuk nilai 

signifikan yang dikehendaki yaitu < 0.050 (Ghozali, 2016).  

3.8.3. Uji Reliabilitas 

Menurut Ghozali (2016) uji reliabilitas dalam arti yang sebenarnya 

merupakan sebuah alat untuk mengukur sebuah kuesioner yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Sebuah kuesioner akan dikatakan reliable 

jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu. Reliabilitas dapat dilihat dengan uji statistic Cronbach;s Alpha 

(α). Suatu variabel akan diakatakan reliable apabila memberikan nilai Cronbach 

Alpha (α) > 0.70 (Ghozali, 2016).  
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Menurut Ghozali (2016) pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 

menggunakan dua cara, yaitu:  

1. Repeated Measure atau pengukuran ulang, yaitu seorang responden 

akan diberikan sebuah pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda dan akan 

dilihat apakah responden tersebut konsisten terhadap jawabannya.  

2. One Shot atau pengukuran sekali, yang didefinisikan sebagai 

pengukuran yang dilakukan hanya sekali dan kemudian hasilnya akan di 

bandingkan dengan pertanyaan lainnya atau mengukur korelasi antara jawaban 

dan pertanyaan. Dalam program SPSS pengukuran one shot dapat di lihat 

cronbach alpha (α).  

3.8.4. Uji Asumsi Klasik  

3.8.4.1. Uji Multikolonieritas 

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi 

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independent) (Ghozali, 

2016). Menurut Ghozali (2016) model regresi yang baik seharusnya tidak 

terjadi korelasi diantara variabel bebas (independent). Namun jika variabel 

bebas (independent) saling berkorelasi, maka variabel-vribel ini tidak 

ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independent yang memiliki 

nilai korelasi antar sesame variabel independent sama dengan nol. Menurut 

(Ghozali, 2016) Ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi 

dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai 
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cutoff  yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas 

adalah nilai tolerance < 0.10 atau sama dengan nilai VIF > 10.  

3.8.4.2. Uji Heteroskedastisitas  

Dalam buku Ghozali (2016), uji heteroskedastisitas bertujuan untuk 

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dai 

residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual 

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 

Homoskedastisitas dan jika berbeda maka disebut Heteroskedastisitas. Model 

regresi yang baik adalah model yang disebut Homoskedastisitas atau tidak 

terjadi Heteroskedastisitas yang dilihat melalui grafik.  

Dalam mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat 

melalui 2 dasar analisis yaitu, jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada 

membentuk pola yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), 

maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas dan yang kedua dilihat jika 

tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 

0 pada sumbu Y, maka tidak ada terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).   

3.8.4.3. Uji Glejser 

Untuk memperjelas uji heteroskedastisitas yang dilihat melalui grafik, 

dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji glejser. Uji glejser mengusulkan 

untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen (Gujarati, 

2003, dalam Ghozali, 2016) dengan persamaan regresi. Jika nilai signifikansi 
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antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0.05 maka tidak 

terjadi heteroskedastisitas.  

3.8.4.4. Uji Normalitas  

Ghozali (2016, p.154) berpendapat bahwa uji normalitas dilakukan 

dengan tujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel pengganggu atau 

residual memiliki distribusi normal. Seperti yang telah diketahui bahwa uji t 

dan uji f mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti nilai distribusi 

normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk 

jumlah sampel yang kecil.  

Menurut Ghozali (2016) normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran data atau titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan 

melihat histogram dari residualnya. Jika data menyebar disekitar garis 

diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka 

model regresi memenuhi asumsi normalitas. Namun jika data menyebar jauh 

dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram 

tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak 

memenuhi asumsi normalitas.  

3.8.5. Uji Model  

3.8.5.1. Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 

Menurut Ghozali (2016), koefisien determinasi (R
2
) pada intinya 

mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan sebuah 
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variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan 1. 

Jika nilai R
2
 kecil artinya kemampuan variabel-variabel independen dalam 

menjelaskan variabel-variabel dependen sangatlah terbatas. Namun jika nilai 

yang mendekati satu artinya variabel-variabel independen memberikan semua 

informasi yang dibutuhkan untuk memprediksikan variasi variabel dependen.  

3.8.6. Uji Hipotesis  

3.8.6.1. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) 

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F atau uji signifikansi simultan 

pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen (bebas) yang 

dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 

terhadap variabel dependen (terikat). Uji statistik F berbeda dengan Uji t yang 

menguji signifikansi koefisien parsial regresi secara terpisah. Uji F menguji 

joint hipotesa bahwa b1,b2,b3 secara simultan sama dengan nol.  

Jika jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, maka derajat 

kepercayaan sebesar 5%. Dengan membandingkan nilai statistik F dengan titik 

kritis menurut tabel F, jika nilai uji statistic f memiliki perhitungan lebih besar 

dibandingkan f tabel maka hipotesis alternative yang menyatakan bahwa suatu 

variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen dapat 

diterima.  
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3.8.6.2. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t) 

Uji statistik t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa 

jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan 

variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Apabila jumlah degree of freedom 

(df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka Ho yang 

menyatakan bi = 0 dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai 

absolut) yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual 

mempengaruhi variabel dependen. Atau apabila nilai statistic t hasil 

perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel, maka harus diterima 

hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara 

individual mempengaruhi variabel dependen. Hipotesis nol (Ho) yang hendak 

akan diuji adalah apakah suatu parameter (bi) sama dengan nol, atau: 

Ho : bi = 0, yang artinya apakah suatu variabel independen bukan 

merupakan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. 

Hipotesis alternatifnya (HA) parameter suatu variabel tidak sama 

dengan nol, atau:  

HA : bi ≠ 0, yang berarti variabel tersebut merupakan penjelasan yang 

signifikan terhadap variabel dependen.  

3.8.6.3. Analisis Regresi  

Menurut Gujarati (2013) dalam Ghozali (2016) analisis regresi pada 

dasarnya merupakan sebuah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

(terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (bebas), yang bertujuan 
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untuk mengestimasi atau memprediksikan rata-rata populasi atau nilai rata-

rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. 

Hasil analisis regresi adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel 

independen.  
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