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BAB III 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

3.1 Profile Perusahaan 

3.1.1 Deskripsi Perusahaan 

Pada sumber data yang didapat dari perusahaan, tahun 1978 Kompas 

Gramedia yang usaha utamanya meliputi media, informasi, teknologi dan 

pendidikan kemudian membuka jenis usaha baru, yaitu pada bidang perhotelan. 

Pada 22 Agustus 1981 terbentuklah Grahawita Santika. Grahawita Santika berasal 

dari bahasa sansekerta yang berarti “Graha” adalah rumah, “Wita” adalah wisata 

dan “Santika” yang artinya kokoh dan damai. Jadi arti dari Grahawita Santika 

adalah Rumah Wisata yang kokoh dan damai. 

 

 

 

 

         Rumah                    Wisata                                  Kokoh dan Damai 

Sumber : Data perusahaan 

Gambar 3.1 Arti Grahawita Santika, 2015 

 

Hotel pertama yang dibangun oleh Grahawita Santika pada tahun 1981 

tersebut adalah Hotel Santika Bandung yang berada di jalan Sumatera Bandung 

yang dahulunya bernama Hotel Soeti. Hotel tersebut merupakan hotel sederhana 

yang memiliki 33 kamar dan pada tahun 1988 dilakukan renovasi dan menjadi 70 

kamar. 

GRAHA WITA SANTIKA 
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PT. Grahawita Santika memiliki brand value “Indonesian Home” dengan 

sentuhan Indonesia dalam mencerminkan perusahaan mereka. Dari segala aspek 

seperti pengunaan  bahasa yang mengutamakan bahasa Indonesia dalam menyapa 

para tamu, penyapaan dengan tamu Hotel Santika menggunakan “panjalu” sebagai 

greeting mereka, seragam yang bernuansa Indonesia dan menyediakan makanan 

yang bernuansa Indonesia yang memiliki rasa internasional. Tagline dari Hotel 

Santika adalah “Hospitality From the Heart” yang artinya melayani tamu dengan 

setulus hati. (Data Perusahaan, 2015). 

Grahawita Santika memiliki beberapa cabang bisnis hotel yang terdiri dari 

Santika Indonesia dan The Royal Collection. Pada Santika Indonesia, hotel yang 

bernaung dibawahnya terdapat Hotel Amaris, hotel yang memiliki konsep smart 

hotel yang artinya cermat dan efisien dari segi biaya tanpa mengurangi kualitas 

pada kelasnya. Hotel Santika, pada kategori bintang tiga yang perbedaannya tidak 

terlalu jauh dengan Hotel Santika Premiere secara fisik, eksterior maupun 

interiornya.Perbedaannya terlihat pada fasilitas restoran dan fasilitas lainnya. 

Hotel Santika Premiere pada kategori bintang empat adalah gaya 

konstruksi dan interior yang berbasiskan semi minimalist modern dan sesuai 

dengan tren yang ada. Hotel berbintang empat ini didesign dengan nuansa yang 

sangat Indonesia.Penyesuaian hotel berbintang empat ini melakukan penyesuaian 

dalam segi interior serta eksteriornya agar tetap menjadi hotel yang terbaik di 

kelasnya. 
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The Anvaya adalah brand untuk hotel yang berbintang lima, hotel dengan 

design interior dan eksterior yang mewah serta fasilitas yang sangat identik 

dengan kenyamanan tamu ini berlokasi di Bali. 

The Royal Collection adalah divisi premium product atau luxury product 

dari Grahawita Santika, hotel yang bernaung dibawahnya terdapat Hotel Samaya 

dan Hotel Kayana.Hotel Samaya adalah brand untuk property villa dengan 

kategori boutique villas yang mengutamakan keunikan berkelas, kemewahan dan 

aspek privacy dalam tata ruang yang luas.Design eksterior dan interior yang trendi 

merupakan gaya minimalist modern yang identik dengan eksotisme dan 

keindahan. 

Hotel Kayana, boutique villas dengan unsur kemewahan dan personal 

service yang menonjol, serta semua fasilitas dengan ciri khas spesifik yang 

menjamin kesenangan tersendiri untuk para tamu yang datang. 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.2 Bagan PT.Grahawita Santika 
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Santika Indonesia menciptakan visi dalam menjalankan suatu bisnis 

usahanya, yaitu menjadi jaringan hotel pilihan utama yang terbesar di Indonesia 

dan tersebar di Asia Tenggara, dengan menyajikan produk bermutu dalam 

mewujudkan sentuhan Indonesia melalui pelayanan dari hati.Visi yang dijalankan 

oleh Santika Indonesia bertujuan untuk memberikan kepuasan para tamu yang 

datang.Setiap tamu harus merasakan bahwa pelayanan yang diperoleh sepadan 

atau bahkan melampaui biaya yang telah di keluarkan. 

Hotel Santika Premiere ICE BSD City merupakan hotel berbintang empat 

yang terletak di wilayah Tangerang Selatan, BSD City.Santika Premiere ICE BSD 

City berada dibawah naungan PT. International Indonesia Expo (IIE) dan PT. 

Santika Mitra Samaya. Perbedaan antara PT. Grahawita Santika dan PT. Santika 

Mitra Samaya adalah PT. Grahawita Santika memiliki kepemilikan secara 

keseluruhan terhadap suatu hotel contohnya Hotel Santika Premiere Hayam 

Wuruk Jakarta, sedangkan PT. Santika Mitra Samaya memiliki sebagian 

kepemilikan terhadap suatu hotel karena hotel tersebut memiliki dua kepemilikan 

contohnya Hotel Santika Premiere ICE BSD City karena juga dimiliki oleh PT. 

International Indonesia Expo. 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.3 Logo Hotel Santika Premiere ICE BSD City 
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Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.4 Gedung Hotel Santika Premiere ICE BSD City 

 

Hotel Santika Premiere ICE BSD City memiliki sebanyak 285 kamar tamu, 

bar and lounge, dining restaurant, meeting room, spa, dan fitness center.Kamar 

tamu yang disediakan oleh Hotel Santika Premiere ICE BSD City memiliki empat 

jenis kamar yang ditawarkan untuk tamu, antara lain : 

1. Deluxe Room (232 Room) 

2. Premiere Room (35 Room) 

3. Executive Suite Room (17 Room) 

4. Presidential Suite (1 Room) 

Hotel Santika Premiere ICE BSD City memiliki lobby yang besar serta 

nyaman untuk para tamu yang datang, lobby tersebut juga sangat mengedepankan 

nuansa Indonesia dan pencahayaan yang cukup namun tidak berlebihan. 

 

Analisa Pengaruh Role..., Nita Puspita Sari, FB UMN, 2018



53 
 

   

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.5 Lobby Hotel Santika Premiere ICE BSD City 

 

Hotel Santika Premiere ICE BSD City memiliki fasilitas yang ditawarkan 

untuk tamu agar menunjang kenyamanan untuk tamu, antara lain : 

1. Ananta Lounge 

   

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.6 Ananda Lounge 

 

2. Mandalika Restaurant 

   

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.7 Mandalika Restaurant 
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3. Meeting Room 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.8 Meeting Room 

 

4. Boardroom 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.9Boardroom 

 

5. Hall Pagedangan 

   

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.10 Hall Pagedangan 
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6. Sky Lounge 

   

 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.11 Sky Lounge 

 

7. Swimming Pool  

 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.12 Swimming Pool 

 

   

 

8. Hotel Gym 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.13 Hotel Gym 

 

Analisa Pengaruh Role..., Nita Puspita Sari, FB UMN, 2018



56 
 

9. Alaya Spa 

   

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.14 Alaya Spa 

 

3.1.2    Visi dan Misi 

Visi Perusahaan 

Menjadi jaringan hotel pilihan utama yang terbesar di Indonesia dan 

tersebar di Asia Tenggara. 

Misi Perusahaan 

Menciptakan nilai lebih bagi stakeholder dengan menyajikan produk 

bermutu disertai pelayanan professional yang ramah dalam mewujudkan 

sentuhan Indonesia sebagai citra Santika. (Data Perusahaan, 2015). 
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3.2 Struktur Organisasi 

3.2.1 Struktur Organisasi Keseluruhan Hotel Santika Premiere ICE BSD City 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data Perusahaan, 2015 

Gambar 3.15 Struktur Organisasi Keseluruhan Hotel Santika Premiere ICE BSD City 
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3.3. Desain Penelitian 

Desain penelitian adalah master plan yang menspesifikasi metode dan 

prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa informasi yang dibutuhkan. 

Desain Penelitian menawarkan framework atau plan of action untuk peneltian 

(Zikmund, Babin, Carr, dan Griffin, 2013, p.64-65). 

Desain penelitian menyediakan keseluruhan struktur untuk penelitian, yang 

memungkinkan peneliti untuk melakukan penelitian ilmiah mengenai fenomena 

ketertarikan. Menurut Landy, F. J. (2007, p.54) dalam buku Work In The 21st 

Century, desain penelitian terbagi menjadi, 

1. Experimental design adalah peserta secara acak ditugaskan untuk 

kondisi yang berbeda. 

2. Quasi-experimental design adalah Peserta ditugaskan untuk kondisi 

yang berbeda, namun penugasan acak terhadap kondisi tidak 

memungkinkan. 

3. Nonexperimental design adalah Tidak termasuk "perlakuan" atau 

penugasan pada kondisi yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah 

experimental design dikarenakan peserta yang menjadi responden peneliti adalah 

semua karyawan kontrak Hotel Santika Premiere ICE BSD City yang ditugaskan 

peneliti untuk mengisi semua indikator variabel. 
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3.3.1. Research Data 

Research adalah suatu penyelidikan, pemeriksaan, pencermatan, percobaan 

yang membutuhkan ketelitian dengan menggunakan metode tertentu untuk 

memperoleh suatu hasil dengan tujuan tertentu. 

Dalam data penlitian ada 2 metode yang dapat digunakan dalam buku 

Malhotra yang berjudul Basic Marketing Research 2012, yaitu : 

1. Secondary data, adalah data yang sudah ada sebelumnya yang telah 

dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah penelitian lain. 

2. Primary data, adalah data yang berasal dari peneliti, dikumpulkan sendiri 

oleh peneliti untuk menangani suatu masalah penelitian. 

Dalam penelitian ini, research data yang digunakan adalah data yang 

dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari 

objek yang diteliti. Sumber data yang banyak digunakan dalam menentukan hasil 

penelitian ini adalah primary data dan secondary data, yaitu data dikumpulkan 

melalui survey kepada responden yang termasuk dalam target populasi dan 

dikumpulkan melalui data-data yang sudah ada. Pengumpulan data dilakukan 

dengan kuesioner untuk karyawan yang bekerja di Hotel Santika Premiere ICE 

BSD City. 

Analisa Pengaruh Role..., Nita Puspita Sari, FB UMN, 2018



73 
 

3.3.2 Jenis Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian, ada 3 jenis rancangan penelitian yang 

dapat digunakan(Zikmund, Babin, Carr dan Griffin, 2013, p.53-54) : 

1. Descriptive research, yaitu penelitian yang menggambarkan karakteristik 

objek, orang, kelompok, organisasi, dan lingkungan dari situasi tertentu. 

2. Exploratory research, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperjelas 

situasi atau ide-ide yang mungkin berpotensial dalam peluang bisnis. 

3. Casual Research, yaitu penelitian yang mengidentifikasikan hubungan sebab 

akibat dan memungkinkan casual inferences dibentuk. Casual inferences 

merupakan sebuah kesimpulan ketika sesuatu terjadi maka hal lain yang 

spesifik akan mengikutinya. 

Pada jenis penelitian yang digunakan adalah dengan descriptive dikarenakan 

peneliti melakukan cara penelitian dengan menggambarkan suatu responden 

dengan situasi tertentu. 

3.3.3. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalahmetode penelitian kuantitatif dan descriptive research. Menurut Zikmund, 

et al. (2013, p.134) “penelitian kuantitatif merupakan penelitian bisnis yang 

membahas tujuan penelitian melalui penilaian empiris yang melibatkan 

pengukuran numerik dan analisis.”Data kuantitatif yang didapatkan merupakan 

hasil dari pengisian kuesioner yang kemudian diolah dan dijelaskan dalam bentuk 

paragraf deskriptif.“Descriptive research menurut Zikmund, et al. (2013, p.53) 
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adalah karakteristik deskriptif dari objek, orang, kelompok, organisasi, atau 

lingkungan, yang dicoba untuk digambarkan dari situasi tertentu.” 

3.4. Ruang Lingkup Penelitian 

3.4.1. Target Populasi dan Sampel 

Objek merupakan apa yang hendak diketahui di dalam kegiatan penelitian. 

Ada beberapa permasalahan yang perlu dipahami dalam metode penelitian yaitu 

berhubungan dengan apa itu objek penelitian di dalam penelitian kualitatif. Oleh 

karena itu, sebelum menentukan objek yang akan diteliti, perlu mengetahui 

populasi dan sampel dari objek tersebut. 

Populasi menurut Zikmund et al., (2013, p.392) adalah semua orang yang 

terdapat dalam suatu entitas, yang memiliki suatu karakteristik yang sama. Pada 

penelitian ini, yang menjadi target populasinya yaitu karyawan yang bekerja di 

Hotel Santika Premiere ICE BSD City. 

Sampel menurut Zikmund et al., (2013, p.393)  adalah sekelompok 

individu dari sebuah populasi”. Berdasarkan definisi tersebut, yang menjadi 

sampel pada penilitian ini adalah karyawan kontrak yang bekerja di Hotel Santika 

Premiere ICE BSD City. 

Setelah mengetahui populasi dan sampel yang akan dijadikan objek 

penelitian, peneliti perlu mengetahui siapa saja yang dapat dijadikan objek 

penelitian sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Oleh karena itu, peneliti 

perlu melakukan sampling frame. “Sampling  frame” menurut Zikmund et al., 

(2013, p.388) adalah daftar elemen yang dapat membuat sampel dapat 
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digambarkan dengan baik”. Pada penelitian ini, yang menjadi sampling frame 

adalah karyawan kontrak yang bekerja di Hotel Santika Premiere ICE BSD City. 

3.4.2. Sampling Techniques 

Menurut Zikmund et al (2013, p.392), metode sampling yang dapat 

digunakan ada 2 jenis, yaitu : 

a. Probability sampling, setiap elemen dalam populasi telah diketahui. 

Disamping itu, sample probabilitas memiliki unsul sampel acak dalam proses 

seleksi. Dimana setiap anggota populasi memiliki kemampuan probabilitas 

yang sama yang nantinya akan terpilih. 

Menurut Zikmund, et al (2013, p.396-400) ada 5 teknik Probability 

Sampling yang dapat digunakan, yaitu : 

a. Simple random sampling adalah sebuah prosedur sampling yang menjamin 

setiap elemen dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk 

disertakan dalam sampel. 

b. Systematic sampling adalah sebuah prosedur sampling dimana titik awal 

dipilih oleh proses acak dan kemudian setiap nomor ke-n pada daftar yang 

dipilih. 

c. Stratified sampling adalah sebuah prosedur sampling probabilitas dimana 

sampel acak sederhana yang kurang lebih sama pada beberapa 

karakteristik dalam setiap lapisan populasi. 
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d. Propotional VS dispropotional sampling 

a) Propotional stratified sample adalah sampel bertingkat, dimana jumlah 

unit sampling yang diambil dari setiap strata sebanding dengan ukuran 

populasi strata tersebut. 

b) Dispropotional stratified sample adalah sampel bertingkat, dimana 

ukuran sampel untuk setiap strata dialokasikan sesuai dengan 

pertimbangan analisis. 

e. Cluster sampling adalah teknik pengambilan sampel yang efisien secara 

ekonomi dimana unit sampling primer bukan elemen individual dalam 

populasi melainkan sekelompok elemen yang besar, kelompok dipilih 

secara acak. 

b. Non-probability sampling, dari setiap anggota tertentu dari populasi yang 

dipilih tidak diketahui. Sebagai peneliti sangat bergantung pada penilaian 

pribadi. Secara teknis tidak ada teknik statistik yang tepat untuk mengukur 

kesalahan Random Sampling dari sample Non-Probability. 

Menurut (Zikmund et al, 2013, p.392-395) ada 4 teknik Non-Probability 

Sampling yang dapat digunakan, yaitu : 

a. Convenience sampling adalah teknik yang didasarkan pada kenyamanan 

peneliti dalam mencari sampel. 

b. Judgment (purposive) sampling adalah sebuah teknik non-probability 

sampling dimana individu yang berpengalaman memilih sampel 

berdasarkan penilaian pribadi tentang karakteristik yang sesuai dengan 

sempel. 
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c. Quota sampling adalah sampling kuota adalah metode penentuan sampel 

dari populasi yang memiliki ciri-ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang 

diinginkan. 

d. Snowball sampling adalah teknik sampling yang didasari pada para 

responden. Mereka diminta untuk mereferensikan orang lain yang 

memenuhi kriteria responden. 

Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memutuskan bahwa penelitian ini 

menggunakan teknik pengambilan sample non probability technique yang dimana 

unit sample dipilih berdasarkan penilaian peneliti dengan karyawan kontrak Hotel 

Santika Premiere ICE BSD City. Secara lebih mendalam peneliti menggunakan 

convenience sampling yang mana sample dipilih berdasarkan pada kenyamanan 

peneliti dalam mencari sampel, sehingga dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan karyawan kontrak yang bekerja di Hotel Santika Premiere ICE 

BSD City. 

3.4.3. Sampling Size 

Maholtra mengungkapkan dalam buku Marketing Research (2010, p.374) 

bahwa sampling size merupakan jumlah elemen-elemen yang akan diikutsertakan 

di dalam penelitian. Penentuan sample size itu kompleks dan melibatkan beberapa 

pertimbangan kualitatif dan kuantitatif. Penentuan jumlah sample pada penelitian 

ini mengacu pada pernyataan Mark M. Suazo penentuan banyaknya jumlah item 

pertanyaan yang digunakan pada kuisinoer, di mana dengan mengasumsikan n x 5 

observasi sampai n x 10 observasi. Pada penelitian ini penulis menggunakan n x 5 

observasi dengan jumlah indikator 19 buah, maka dapat ditentukan bahwa jumlah 
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sample minimum yang akan diambil pada penelitian ini adalah sebanyak: 19  x 5 

= 95 responden. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Sumber dan Cara Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kedua metode pengambilan 

data. Data primer merupakan data yang langsung didapatkan dari objek penelitian 

yaitu karyawan yang bekerja di Hotel Santika Premiere ICE BSD City. Data yang 

peneliti dapatkan dari objek penelitian melalui obeservasi dengan interview dan 

menyebar kuesioner. 

Sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak langsung didapatkan 

oleh peneliti dari perusahaan melainkan peneliti dapatkan dari media seperti buku 

– buku teori, jurnal utama maupun jurnal pendukung, dan majalah. 

3.5.2. Metode Pengumpulan Data 

Zikmund, et al. (2013) mengkategorikan beberapa metode yang bisa 

digunakan dalam pengumpulan data, antara lain : 

1. Observation research yang merupakan proses sistematis dalam merekam 

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

terjadi (Zikmund, et al., 2013, p.236). 

2. Survey research diartikan sebagai sebuah metode pengumpulan data 

prrimer melalui komunikasi dengan sample yang diwakili oleh individu-

individu (Zikmund, et al., 2013, p.185). 

Berdasarkan kedua metode pengambilan data yang dijelaskan di atas, 

peneliti menggunakan kedua metode yaitu metode observation research dan 
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metode survey research dalam penelitian. Dalam metode observation research 

peneliti melakukan observasi secara langsung dengan melakukan in-depth-

interview terhadap beberapa karyawan yang bekerja di Hotel Santika Premiere 

ICE BSD. 

Sedangkan dalam metode survey research peneliti menyebarkan survey 

kepada karyawan yang bekerja di Hotel Santika Premiere ICE BSD. 

3.6 Periode Penelitian 

Periode pengisisan kuesioner untuk pretest dilakukan pada bulan November 

2017. Pretest ini dilakukan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari variabel 

yang akan peneliti gunakan pada penelitian ini. Jumlah responden pada pretest ini 

adalah sebanyak 30 orang. 

Dalam kuesioner ini digunakan skala pengukuran likert. Skala likert 

merupakan pengukuran sikap yang mengijinkan responden untuk memberikan 

nilai bagi pendapatnya dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju dengan 

mengikuti petunjuk yang diberikan. 
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Tabel 3.1 Skala Likert 

Keterangan Skala 

Sangat setuju 5 

Setuju 4 

Cukup 3 

Tidak setuju 2 

Sangat tidak setuju 1 

 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer, 2017 

 

3.7. Definisi Operasional Variabel 

Variabel pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu, Independent variable 

dan Dependent variable.  Independent variable yaitu tipe variabel yang 

menjelaskan atau mempengaruhi variabel lain, sedangkan Dependent variable 

adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh Independent variable. 

3.7.1 Independent Variable 

Pada penelitian ini yang termasuk independent variable adalah role conflict, 

role overload, dan self esteem. 

1. Role conflict 

Menurut Landy, F. J. (2007, p.400) role conflict di definisikan sebagai 

peran yang terjadi saat tuntutan dari sumber berbeda yang tidak sesuai. 

Selain konflik antara perbedaan tugas atau proyek, konflik peran juga dapat 

melibatkan tuntutan organisasi dan nilai atau konflik seseorang kepada 

beberapa rekan kerja. 
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2. Role overload 

Menurut Landy, F. J. (2007, p.401) role overload di definisikan sebagai 

kelebihan peran, stress yang terjadi saat seseorang diharapkan memenuhi 

terlalu banyak peran pada saat yang bersamaan. Role overload dapat 

menyebabkan orang bekerja berjam-jam, meningkatkan stress dan 

ketegangan berikutnya. 

3. Self esteem 

Self esteem didefinisikan oleh Coopersmith dalam jurnal The Endless 

Pursuit For Self-Validation Through Attainment: An Examination Of Self-

Esteem In Relation To Workaholism (2017) sebagai persetujuan dari diri 

sendiri dan sejauh mana seseorang memandang dirinya sebagai orang yang 

cakap, penting, dan layak. 

Variabel ini diukur  dengan menggunakan skala likert dari 1 sampai 

dengan 5. 

3.7.2 Dependent Variable 

Pada penelitian ini yang termasuk dependent variable adalah job 

performance. 

Job performance menurut Thornike (1913) dalam jurnal Cheng Liang- Yang 

& Mark Hwang yang berjudul Personality Traits And Simultaneous Reciprocal 

Influences Between Job Performance And Job Satisfaction (2014) adalah 

penekanan ukuran kinerja pekerjaan pada apakah hasil sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Hall dan Goodale menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan adalah 

bagaimana seorang karyawan melakukan tugasnya dengan menggunakan waktu, 
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teknik dan interaksi dengan orang lain. Germerhorn berpendapat bahwa kinerja 

pekerjaan mewakili kuantitas dan kualitas pekerjaan yang dicapai oleh individu 

atau kelompok, yang menekankan apakah tugas telah tercapai secara efektif. 

3.8. Teknis Pengolahan Analisis Data 

3.8.1. Uji Instrumen 

Ghozali mengemukakan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate (2013, 

p.52) bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Alat yang digunakan untuk mengukur tingkat interkorelasi antarvariabel dan dapat 

tidaknya dilakukan analisis faktor adalah Kaiser-Meyer- Olkin Measure of 

Sampling Adequacy (KMO MSA).Nilai dari KMO bervariasi dari 0 sampai 

dengan 1. Nilai yang harus dikehendaki harus > 0.50 untuk dapat dilakukan 

analisis faktor. 

Ghozali (2013, p.15) dalam pretest penelitian penulis menggunakan 

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

software yang berfungsi untuk menganalisis data, melakukan perhitungan statistik 

baik untuk statistik parametrik maupun non-parametrik dengan basis windows. 

IBM SPPS versi 23 digunakan dalam uji validitas dan reliabilitas responden pre-

test sedangkan untuk uji validitas dan reliabilitas maintest Penulis menggunakan 

program IBM SPSS versi 23. 
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3.8.2. Uji Validitas 

Ghozali mengemukakan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate (2013, 

p.52) bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu 

kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkap sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.  

Ghozali mengemukakan dalam buku Aplikasi Analisis Multivariate (2013 

p.58) bahwa uji bartlett of sphericity adalah uji statistik untuk menentukan ada 

atau tidaknya korelasi antar variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk 

mengukur tingkat interkorelasi antarvariabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis 

faktor adalah Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy (KMO MSA). 

Nilai dari KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1.Nilai yang harus dikehendaki 

harus > 0.50 untuk dapatdilakukan analisis faktor. 

3.8.3. Uji Reliabilitas 

Menurut Zikmund (2013, p.303) uji validitas dilakukan untuk mengukur 

sejauh mana suatu measurement secara akurat mewakili suatu konsep.Cara yang 

digunakan untuk menguji valid tidaknya suatu kuesioner dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan uji Confirmatory Factor Analysis (CFA). 

Menurut Ghozali (2016, p.47) bahwa uji reliabilitas merupakan alat untuk 

mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. 

Kuesioner dapat dikatakan handal atau reliabel jika jawaban responden terhadap 

suatu pernyataan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. SPSS memberikan 

fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik Cronbach Alpha yang 
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mana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

Cronbach Alpha > 0.70 (Nunally, 1994, dalam Ghozali, 2016, p.48). 

3.8.4 Uji Asumsi Klasik 

3.8.4.1 Uji Multikoloniearitas 

Menurut Ghozali (2013, p.103) tujuan dari uji multikoloniearitas adalah 

untuk meguji apakah dalam model regresi yang ditemukan adanya kolerasi antar 

variabel independen. Model regresi yang baik, seharusnya tidak terjadi kolerasi 

diantara variabel independen. Uji multikolonieritas dapat dilihat dari nilai 

tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) yang menunjukkan adanya 

multikolonieritas adalah tolerance ≤ 0.10 atau sama dengan VIF ≥ 10. 

3.8.4.2 Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Ghozali (2013, p.134) uji heteroskedastisitas adalah suatu situasi 

dalam model regresi yang terjadi ketidaksamaan variance dari residual dari satu 

pengamatan ke pengamatan lain. Suatu model regresi yang baik adalah yang 

homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas melihat grafik plot.Jika 

tidak terdapat pola yang jelas serta titik – titik menyebar diatas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. 

3.8.4.3 Uji Normalitas 

Menurut Ghozali (2013, p.154) Uji normalitas merupakan uji yang 

bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau 

residual  memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F 

mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.Jika asumsi ini 

dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Untuk 
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mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis 

grafik dan uji statistik. 

3.8.5 Uji Model 

3.8.5.1 Uji Koefisien Determinasi 

Menurut Zikmund, et al. (2013, p.517) dalam buku Business Research 

Methods mengemukakan bahwa ukuran yang diperoleh dengan mengkuadratkan 

koefisien korelasi, proporsi varians total variabel yang dicatat oleh nilai lain dari 

variabel lain. R2, mengukur bagian dari varians total Y yang diperhitungkan 

dengan mengetahui nilai X. pada contoh jam kerja dan pengangguran. 

Menurut Ghozali (2013, p.95) koefisien determinasi (R2) mengukur 

seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependent. 

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 

kemampuan variabel - variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel 

dependent amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel – variabel 

independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variabel dependent. Dalam melakukan uji koefisien determinasi 

dianjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R2 pada saat mengevaluasi mana 

model regresi yang baik. 
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3.8.6 Uji Hipotesis 

3.8.6.1 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)  

Menurut Ghozali (2013, p.97) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 

seberapa jauh satu variabel penjelas atau independent secara individual dalam 

menerangkan variasi variabel dependent. Kriteria pengambilan keputusan pada uji 

statistik t, yaitu memiliki tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05. Selain itu dengan 

membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Apabila nilai 

statitik t hasil perhitungan > nilai t tabel, maka hipotesis alternatif (Ha) diterima 

yang menyatakan bahwa suatu variabel independent secara individual 

mempengaruhi variabel dependent. 

3.8.6.2 Uji Regresi Berganda 

 Menurut Ghozali (2013, p.8) regresi adalah metode statistik untuk menguji 

hubungan antara satu variabel terikat (dependent) dan satu atau lebih variabel 

bebas (independent). Hasil dari analisis regresi adalah berupa koefisien untuk 

masing – masing variabel independent yang diperoleh dengan cara memprediksi 

nilai variabel dependent dengan suatu persamaan. 
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3.8.7 Tabel Operasionalisasi Variabel 

Tabel 3.2 Operasional Variable 

 

No. 

 

Variabel Penelitian 

(Definisi Operasional) 

 

Indikator 

 

Skala 

Pengukuran 

 

Jurnal Referensi 

1.  Role Conflict 

Menurut Landy, F. J. (2007) role 

conflict di definisikan sebagai peran 

yang terjadi saat tuntutan dari sumber 

berbeda yang tidak sesuai. Selain 

konflik antara perbedaan tugas atau 

proyek, konflik peran juga dapat 

melibatkan tuntutan organisasi dan 

nilai atau konflik seseorang kepada 

beberapa rekan kerja. 

 

1. Saya sering mendapat tugas yang 

dapat diselesaikan dengan mudah. 

2. Saya bekerja dengan satu tim yang 

memiliki cara yang berbeda dalam 

menyelesaikan masalah. 

3. Saya menerima tugas yang tidak 

sesuai dengan pekerjaan saya dari 

dua orang atau lebih. 

4. Saya melakukan hal-hal yang 

cenderung diterima oleh satu orang 

dan tidak diterima oleh orang lain. 

5. Saya menerima sebuah pekerjaan 

tanpa sumber daya dan bahan yang 

memadai untuk melaksanakannya. 

6. Saya mengerjakan hal-hal yang 

tidak perlu dikerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likert Scale  

1 - 5 

 

Yung-Tai Tang and Chen-Huang Chang, 

2010. Impact of role ambiguity and role 

conflict on employee creativity, African 

Journal of Business Management Vol. 4 (6)  

, 2010 pp. 869-881 
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No. 

 

Variabel Penelitian 

(Definisi Operasional) 

 

Indikator 

 

Skala 

Pengukuran 

 

Jurnal Referensi 

2.  Role Overload 

Menurut Landy, F. J. (2007) role 

overload di definisikan sebagai 

kelebihan peran, stress yang terjadi 

saat seseorang diharapkan memenuhi 

terlalu banyak peran pada saat yang 

bersamaan. Role overload dapat 

menyebabkan orang bekerja berjam-

jam, meningkatkan stress dan 

ketegangan berikutnya. 

 

1. Saya merasa terlalu banyak 

tuntutan dengan waktu yang saya 

miliki. 

2. Ada kalanya saya tidak bisa 

memenuhi harapan semua orang. 

3. Saya merasa tidak ada cukup 

banyak waktu dalam sehari. 

4. Saya tidak dapat menemukan 

energi untuk melakukan semua hal 

yang diharapkan dari diri saya. 

 

 

Likert Scale  

1 - 5 

 

Eli jones, Lawrence chonko et all , 2007. 

The role of overload on job attitudes, 

turnover intention and salesperson 

performance. Journal of business research  

No. 60, 2007 pp. 663-671 

 

3.  Self Esteem 

Self esteem didefinisikan oleh 

Coopersmith dalam jurnal The Endless 

Pursuit For Self-Validation Through 

Attainment: An Examination Of Self-

Esteem In Relation To Workaholism 

(2017) sebagai persetujuan dari diri 

sendiri dan sejauh mana seseorang 

memandang dirinya sebagai orang 

yang cakap, penting, dan layak. 

 

1. Saya sangat terganggu oleh orang-

orang yang mengkritik kinerja saya. 

2. Kadang  saya marah pada orang-

orang yang mengkritik kinerja saya. 

3. Saya benar-benar tidak menyukai 

orang yang mengatakan hal buruk 

tentang kinerja saya. 

4. Kadang saya ingin menegur orang-

orang yang mengatakan hal buruk 

tentang kinerja saya. 

 

 

 

 

 

 

Likert Scale  

1 - 5 

 

Donald G and Gardner jon L. pierce, 2011. 

Organizational-based self-esteem and 

narcissism in organizational contexts, 

Journal of Managerial Pschology Vol. 23 

iss 8  , 2011 pp. 878-890 
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No. 

 

Variabel Penelitian 

(Definisi Operasional) 

 

Indikator 

 

Skala 

Pengukuran 

 

Jurnal Referensi 

4.  Job Performance 

Job performance menurut Thorndike 

dalam jurnal Personality Traits and 

Simultaneous Reciprocal Influences 

Between Job Performance and Job 

Satisfaction (2014) adalah penekanan 

ukuran kinerja pekerjaan pada apakah 

hasil sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. Hall dan Goodale 

menunjukkan bahwa kinerja pekerjaan 

adalah bagaimana seorang karyawan 

melakukan tugasnya dengan 

menggunakan waktu, teknik dan 

interaksi dengan orang lain. 

1. Pekerjaan yang saya lakukan telah 

memenuhi harapan atasan-atasan 

saya. 

2. Saya berusaha untuk mendapatkan 

kualitas kerja yang lebih tinggi dari 

yang dibutuhkan. 

3. Saya berharap saya bisa 

dipromosikan lebih cepat dari rata-

rata. 

4. Saya menemukan kenyamanan 

dalam pekerjaan saya. 

5. Saya berniat untuk tetap dalam 

profesi saya. 

Likert Scale  

1 - 5 

 

Naser Valaei and Shokouh Jiroudi, 2016. 

Job Satisfaction and Job Performance in 

the media industry : a synergistic 

application of partial least squeres path 

modelling, asia pacific in Journal of 

Marketing and logistic. 

Vol 28 issue 5 ,pp 984-1014. 
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