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BAB IV 

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

1. Sejarah Waroeng Spesial Sambal (SS) 

Waroeng Spesial Sambal (SS) adalah warung makan yang 

didirikan Yoyok Hery Wahyono pada bulan Agustus tahun 2002 di 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Berawal dari kegemaran akan sambal, 

seorang sarjana teknik kimia UGM rela melepaskan jabatannya 

sebagai menejer di sebuah perusahaan terkenal di Yogyakarta untuk 

memulai membuka usaha warung tenda bersama teman-temannya. 

Pada tahun 2002 dengan konsep warung tenda Yoyok Heri Wahyono 

bersama teman-temannya membuka usaha makanan dengan 

mengandalkan cita rasa sambal yang pedas.  

Dengan nama “Waroeng Spesial Sambal (SS)” pria 44 tahun ini 

berkeinginan memanjakan konsumennya dengan pilihan sambal yang 

bervariasi, tidak tanggung-tanggung 28 jenis sambal disiapkan sebagai 

pendamping lauk pauk dan nasi dengan tingkat kepedasan di atas rata-

rata. Jadi walaupun lauknya sama tetapi sambalnya bisa berbeda-beda. 

Digawangi 6 orang tenaga kerja termasuk Yoyok, tempat pertama 

berkonsep warung tenda didirikan di pinggir jalan, Jl. Kaliurang 

sebelah barat Grha Sabha Pramana UGM. Menyajikan pilihan sayur 
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seperti ca kangkung, trancam, ca jamur, pecel, plencing jawa, dan 

sayur asem. Sementara lauknya, tersedia ayam goreng, bandeng 

goreng, nila goreng, tempe, tahu, iso babat, lele, udang, dan daging 

sapi. Harga yang ditawarkan pun sangat terjangkau, apalagi bagi 

pelajar dan mahasiswa yang merupakan pasar utama yang dibidik. 

Warung tenda dengan menu khas aneka sambal ini pun terus 

berkembang dan semakin diterima masyarakat dan selanjutnya dengan 

keyakinan penuh akhirnya dibukalah Waroeng SS-02 di daerah 

Condong Catur. Melihat perkembangan yang baik, kemudian dengan 

modal patungan bersama beberapa temannya Yoyok kembali 

membuka cabang Waroeng SS-03 di daerah Seturan.  

Waroeng Spesial Sambal “SS” terus berkembang hingga sekarang, 

dan telah memiliki 76 cabang yang tersebar di seluruh daerah di 

Indonesia. Cabang Waroeng Spesial Sambal “SS” yang berada di 

Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu 18 cabang yang tersebar di 

Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta. 

 

2. Visi dan Misi Waroeng Spesial Sambal (SS) 

a. Visi Waroeng Spesial Sambal 

Mensejahterakan kelaurag besar SS baik dalam lingkup internal 

maupun eksternal (karyawan, kemitraan, supplier, pelanggan, dll). 

b. Misi Waroeng Spesial Sambal 

1) Mensejahterakan karyawan 
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2) Tetap menjaga nominal jumlah gaji para karyawan 

3) SS memberikan beasiswa kepada karyawannya 

4) SS memberikan pendidikan sampai anak kedua selama 

wajib belajar 

5) Mensejahterakan Supplier 

6) Mensejahterakan Pelanggan 

7) Deskripsi Responden 

 

3. Deskripsi Respnden 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Waroeng 

Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta . Metode penentuan sampel yang 

digunakan adalah metode sensus yaitu seluruh elemen populasi 

diselidiki satu persatu. Total karyawan tetap dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel 4.1. 

Jumlah Karyawan Waroeng SS kota Yogyakarta 

No Waroeng SS kota Yogyakarta Jumlah 

1 Cabang Kusumanegara 33 

2 Cabang Plengkung Gading 35 

3 Cabang Veteran 35 

Total 103 

Sumber: Waroeng SS kota Yogyakarta 

Dapat diketahui juga mengenai profil dari responden dari jenis 

kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja dapat dilihat pada 

tabel sebagai berikut: 
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Berdasarkan pengumpulan data di lapangan melalui 

pengumpulan jawaban kuesioner yang diperoleh dari responden, maka 

diperoleh gambaran mengenai karakteristik responden berdasarkan 

jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan lama bekerja. 

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Tabel 4.2. 

  Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

Pria  43 42% 

Wanita 41 40% 

Tidak diisi 19 18 % 

Total  103 100.0 % 

Sumber: Data primer 2017 

Berdasarkan tabel 4.2. dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan jenis kelamin karyawan Waroeng Spesial 

Sambal (SS) kota Yogyakarta yaitu pria sebanyak 43 responden (42%), 

wanita 41 responden (40%), dan tidak diisi sebanyak 19 responden 

(18%). 

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 

Tabel 4.3. 

Distribusi Responden Berdasarkan Usia 
Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

19-24 Tahun 22 22% 

25-29 Tahun 30 29% 

30-34 Tahun 20 19% 

35-39 Tahun 7 7% 

               > 50 Tahun             2 1% 

Tidak diisi 22  22% 

Total  103 100.0 % 

Sumber: Data primer 2017 
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Berdasarkan gambar 4.3. dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan usia karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) 

kota Yogyakarta, yaitu 19-24 tahun sebanyak 22 responden (22%), 25-

29 tahun sebanyak 30 responden (29%), 30-34 tahun sebanyak 20 

responden (19%), 35-39 tahun sebanyak 7 responden (7%), > 50 tahun 

sebanyak 2 responden (1%), dan tidak diisi sebanyak 22 responden 

(22%). 

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 

Tabel 4.4. 

Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan 
Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

SD 0 0% 

SLTP 1 1% 

SLTA 68 66% 

Diploma 2 2% 

Sarjana 0 0% 

Tidak diisi 32  31% 

Total  103 100.0 % 

Sumber: Data primer 2017 

Berdasarkan gambar 4.4. dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan pendidikan karyawan Waroeng Spesial Sambal 

(SS) kota Yogyakarta, yaitu SD sebanyak 0 responden (0%), SLTP 

sebanyak 1 responden (1%), SLTA sebanyak 68 responden (66%), 

Diploma sebanyak 2 responden (2%), Sarjana sebanyak 0 responden 

(0%), dan tidak diisi sebanyak 32 responden (31%). 
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d. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

Tabel 4.5. 

Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja 

 
Kategori Frekuensi Prosentase (%) 

0-2 Tahun 33 32% 

2-4 Tahun 26 25% 

4-6 Tahun 14 14% 

               > 6 Tahun 9 9% 

Tidak diisi 21 20 % 

Total  103 100.0 % 

Sumber: Data primer 2017 

Berdasarkan gambar 4.5. dapat diketahui bahwa karakteristik 

responden berdasarkan lama bekerja karyawan Waroeng Spesial 

Sambal (SS) kota Yogyakarta, yaitu 0-2 tahun sebanyak 33 responden  

(32%), 2-4 tahun sebanyak 26 responden (25%), 4-6 tahun sebanyak 

14 responden (14%), > 6 tahun sebanyak 9 responden (9%), dan tidak 

diisi sebanyak 21 responden(20%). 

 

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas merupakan pengujian data yang dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui ketepatan dan kehandalan kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian (Ghozali, 2013). 

Pengujian validitas instrumen diolah menggunakan program 

software IBM SPSS Statistic 19. Dikatakan valid jika signifikan < 0,05 

atau < 5% (Sugiyono, 2012). Indikator pertanyaan akan dinyatakan 
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valid dari tampilan output IBM SPSS Statistic pada tabel correlation 

dengan melihat sig. (2-tailed).  

Hasil yang diperoleh dari pengujian kualitas instrumen dengan 

uji validitas dengan IBM SPSS Statistic 19 dapat dilihat pada tabel 4.6. 

berikut ini : 

Tabel 4.6. 

Hasil Uji Validitas 

VARIABEL 
ITEM-

PERTANYAAN 
SIGNIFIKANSI KETERANGAN 

Kepuasan Kerja 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Keadilan Kompensasi 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Komitmen Organisasi 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 
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Tabel lanjutan 

 

VARIABEL 
ITEM-

PERTANYAAN 
SIGNIFIKANSI KETERANGAN 

 21 

22 

23 

24 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kinerja Karyawan 1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

   0,000 

             0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber: Lampiran 4 

2. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan pengujian yang menunjukkan sejauhmana 

stabilitas dan konsistensi dari alat pengukur yang digunakan, sehingga 

memberikan hasil yang relatif konsisten jika pengukuran tersebut 

diulangi. Pengukuran reliabilitas didasarkan pada indeks numerik 

koefisien.  

Pengujian reliabilitas instrumen diolah menggunakan program 

software IBM SPSS Statistic 19. Dikatakan reliabilitas jika nilai 

cronbach alpha > 0,6 (Sugiyono, 2012). Indikator pertanyaan 

dikatakan reliable dengan melihat korelasi bivariate pada output 

cronbach alpha pada kolom correlated item-total.  
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Hasil yang diperoleh dari pengujian kualitas instrumen dengan 

uji reliabilitas dengan IBM SPSS Statistic 19 dapat dilihat pada tabel 

4.7 berikut ini : 

Tabel 4.7. 

Hasil Uji Reliabilitas 

 

 
 

 

 

   

  Sumber: Lampiran 5 

 

Dari data di atas hasil uji reliabilitas untuk 4 variabel pertanyaan 

dinyatakan reliabel dengan nilai construct reliability > 0,6. Suatu 

konstruk atau variabel dapat dikatakan reliabel jika memberikan nilai 

cronbach alpha > 0,60 (Sugiyono, 2012). 

3. Uji Statistik Deskriptif 

Berikut akan dijeslkan mengenai hasil dari kuisiner-kuisioner 

penelitian berdasarkan kategori yang ada: 

Tabel 4.8. 

Kategori Tingkat Jawaban 

 
Kategori Batas 

Rendah 1 – 2,33 

Sedang  2,34 – 3,67 

Tinggi  3,68 – 5 

 

 

 

Nama Variabel 
Hasil Uji Reliabilitas / 

Construct Reliablity 
Keterangan 

Kepuasan Kerja 0,879 Reliabel 

Keadilan Kompensasi 0,900 Reliabel 

Komitmen Organisasi 0,948 Reliabel 

Kinerja Karyawan 0,919 Reliabel 
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Tabel 4.9. 

Statistik Deskriptif Variabel Kepuasan Kerja 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KP1 103 2 5 3,87 ,813 

KP2 103 2 5 3,64 ,906 

KP3 103 1 5 3,62 ,951 

KP4 103 2 5 3,88 ,771 

KP5 103 2 5 3,77 ,757 

KP6 103 2 5 3,68 ,689 

KP7 103 2 5 3,66 ,748 

KP8 103 1 5 3,54 ,738 

Valid N (listwise) 103   3,70  

                   Sumber: Lampiran 6 

Pada tabel 4.9. dapat diketahui bahwa statistik deskriptif 

responden dalam memberikan penilaian variabel kepuasan kerja. 

Variabel kepuasan kerja menunjukkan jumlah rata-rata 3,70 dengan 

skor minimum di ada diangka 1 dan maksimum diangka 5, hal ini 

menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang dihasilkan karyawan 

Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta sudah baik. 

Tabel 4.10. 

Statistik Deskriptif Variabel Keadilan Kompensasi 

 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KD1 103 2 5 3,87 ,825 

KD2 103 2 5 3,70 ,752 

KD3 103 2 5 3,68 ,795 

KD4 103 2 5 3,70 ,815 

KD5 103 1 5 3,70 ,838 

KD6 103 2 5 3,76 ,822 

Valid N (listwise) 103   3,73  

Sumber: Lampiran 6 

Pada tabel 4.9. dapat diketahui bahwa statistik deskriptif 

responden dalam memberikan penilaian variabel keadilan kompensasi. 

Variabel keadilan kompensasi menunjukkan jumlah rata-rata 3,73 

dengan skor minimum skor minimum di ada diangka 1 dan maksimum 
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diangka 5, hal ini menunjukkan bahwa keadilan kompensasi karyawan 

Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta sudah baik. 

 

Tabel 4.11. 

Statistik Deskriptif Variabel Komitmen Organisasi 

 

 N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

Affective Commitment 

KO1 103 1 5 3,58 1,116 

KO2 103 2 5 3,48 ,639 

KO3 103 1 5 3,43 ,812 

KO4 103 2 5 3,44 ,750 

KO5 103 1 5 3,86 ,817 

KO6 103 1 5 3,43 1,016 

KO7 103 2 5 3,82 ,872 

KO8 103 2 5 3,81 ,805 

Continuance Commitment 

KO9 103 1 5 3,40 ,878 

KO10 103 1 5 3,59 ,785 

KO11 103 1 5 3,49 ,884 

KO12 103 1 5 3,58 ,913 

KO13 103 2 5 3,74 ,766 

KO14 103 2 5 3,47 ,850 

KO15 103 2 5 3,44 ,696 

KO16 103 1 5 3,61 ,744 

Normative Comitment 

KO17 103 2 5 3,63 ,792 

KO18 103 1 5 3,42 ,965 

KO19 103 2 5 3,52 ,739 

KO20 103 1 5 3,70 ,815 

KO21 103 1 5 3,53 ,872 

KO22 103 1 5 3,59 ,798 

KO23 103 1 5 3,45 ,905 

KO24 103 1 5 3,44 ,825 

Valid N (listwise) 103   3,56  

                Sumber: Lampiran 6 
 

Pada tabel 4.11. dapat diketahui bahwa statistik deskriptif 

responden dalam memberikan penilaian variabel komitmen organisasi. 

Variabel komitmen organisasi menunjukkan jumlah rata-rata 3,56 

dengan skor minimum skor minimum di ada diangka 1 dan maksimum 
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diangka 5, hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang 

dihasilkan karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta 

sudah baik. 

Tabel 4.12. 

Statistik Deskriptif Variabel Kinerja Karyawan 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

KK1 103 2 5 3,44 ,709 

KK2 103 1 5 3,45 ,710 

KK3 103 1 5 3,71 ,914 

KK4 103 2 5 3,82 ,926 

KK5 103 2 5 3,73 ,795 

KK6 103 2 5 3,58 ,707 

KK7 103 2 5 3,73 ,730 

KK8 103 2 5 3,73 ,757 

Valid N (listwise) 103   3,64  

        Sumber: Lampiran 6 
 

Pada tabel 4.12. dapat diketahui bahwa statistik deskriptif 

responden dalam memberikan penilaian variabel kinerja karyawan. 

Variabel kinerja karyawan menunjukkan jumlah rata-rata 3,64 dengan 

skor minimum skor minimum di ada diangka 1 dan maksimum 

diangka 5, hal ini menunjukkan bahwa kinerja yang dihasilkan 

karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta sudah baik. 

Kategori yang digunakan variabel kepuasan kerja, keadilan 

kompensasi, komitmen organisasi dan kinerja karyawan dalam 

mengkategorikan tingkat jawaban dapat diukur dengan rata – rata 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.13. 

Kategori Tingkat Jawaban 

 
Kategori Batas Ket. Per variabel 

KP KD KO KK 

Rendah 1 – 2,33     

Sedang  2,34 – 3,67     

Tinggi  3,68 – 5     

 

Dari tabel 4.13 dapat dijelaskan bahwa karakteristik resposden dalam 

menjawab pernyataan yang diajukan dalam kuisioner menunjukkan rata- 

rata di atas 2,34 dan 3,68, sehingga dalam tingkat rata-rata ini jawaban 

dapat dikatakan baik/setuju. 

 

C. Hasil Penelitian (Uji Hipotesis) 

Proses analisis data dan hasil penelitian (uji hipotesis) menjelaskan 

langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Langkah-

langkah tersebut mengacu pada 7 langkah proses analisis SEM menurut 

Hair et al. (1998) dalam Ghozali (2011). Urutan dan pembahasannya 

adalah sebagai berikut : 

1.  Pengembangan Model Berdasarkan Teori 

Pengembangan model dalam penelitian ini berdasarkan pada 

konsep analisis data yang telah dijelaskan pada Bab III. Secara umum 

model penelitian ini terdiri dari variabel kepuasan kerja, keadilan 

kompensasi, komitmen organisaasi dan kinerja karyawan. 

2. Menyusun Diagram Alur (Path Diagram) 

Setelah pengembangan model berbasis teori dilakukan maka 

langkah berikutnya adalah menyusun diagram alur (path diagram). 



84 
 

 Langkah ini telah dilakukan dan dapat dilihat pada Bab III. 

3.  Konversi Diagram Alur ke dalam Persamaan Struktural               

Model yang telah dinyatakan dalam diagram alur pada langkah 2 

tersebut, selanjutnya  dinyatakan ke dalam persamaan struktural dalam 

Bab III 

4. Input Matriks dan Estimasi Model 

Input matriks yang digunakan adalah kovarian dan korelasi. 

Estimasi model yang digunakan adalah estimasi maksimum likelihood 

(ML). Estimasi ML telah terpenuhi dengan asumsi: 

a. Ukuran Sampel 

Menurut Hair et al yang dikutip Ferdinand (2002), ukuran 

sampel (data observasi) yang sesuai adalah antara 100-200, karena 

menggunakan estimasi maximum likelihood estimation (ML). 

Responden yang menjadi sampel dalam estimasi ini berjumlah 103, 

yang berarti asumsi untuk sampel ini telah terpenuhi. 

b. Identifikasi Outlier 

   Tabel 4.14. 

Tabel Identifikasi Outlier 

Observation number 
Mahalanobis  

d-squared 
p1 p2 

21 

45 

71 

79 

69 

. 

. 

70.744 

68.298 

67.870 

67.806 

67.616 

.011 

.018 

.020 

.020 

.021 

.680 

.556 

.329 

.150 

.062 

Sumber: Lampiran 7 
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Dari tabel 4.14. diatas menunjukkan perhitungan batas akhir 

outlier menggunakan CHIINV dengan memasukan probabilitas 

0,001 dan degree of freedom sejumlah variabel yang terukur adalah 

46 item. Dan dari hasil perhitungan batas akhir outlier adalah 

sebesar 71.201 Hal ini menunjukkan dari seluruh total responden, 

tidak ada data yang teridentifikasi outlier. 

c. Uji Normalitas 

Uji normalitas perlu dilakukan baik normalitas untuk data 

yang bersifat tunggal (univariate) maupun normalitas seluruh data 

(multivariate). Dalam output AMOS, uji normalitas dilakukan 

dengan membandingkan nilai c.r (critical ratio) pada assesment of 

normality dengan kritis ± 2,58 pada level 0,01. Jika nilai c.r lebih 

besat dari nilai kritis maka distribusi data tersebut tidak normal 

secara univariate. Sedangkan secara multivariate dapat dilihat pada 

c.r baris terakhir dengan ketentuan yang sama (Ferdinand, 2006). 

Tabel 4.15. 

Hasil Uji Normalitas 

 
Variable Min max skew c.r. kurtosis c.r. 

KK8 2.000 5.000 .220 .913 -.762 -1.578 

KK7 2.000 5.000 .314 1.303 -.812 -1.683 

KK6 2.000 5.000 .290 1.202 -.395 -.819 

KK5 2.000 5.000 .169 .698 -.808 -1.675 

KK4 2.000 5.000 -.074 -.305 -1.108 -2.295 

KK3 1.000 5.000 -.012 -.051 -.609 -1.262 

KK2 1.000 5.000 -.058 -.241 .661 1.369 

. 

. 
      

Multivariate 
    

139.699 10.668 

                               Sumber: Lampiran 8 



86 
 

Dari tabel 4.15. menunjukkan bahwa data menggunakan 

kriteria critical ratio sebesar ±2,58 pada tingkat signifikansi 0,01 

(1%) (Ghozali, 2011). Hasil data memberikan nilai critical ratio 

multivariate sebesar 10.668 dan dibandingkan dengan nilai 

kritisnya 2,58 maka dapat disimpulkan bahwa data tidak normal 

secara multivariate.  

d. Model Hipotesis 

Model Hipotesis dari output ditampilkan pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 4.1 

Model Penelitian Output AMOS 

 

 

Uji statistik hasil pengolahan dengan SEM dilakukan dengan melihat 

tingkat signifikan hubungan antar variabel yang ditampakkan melalui 



87 
 

critical ratio (c.r) dan nilai significance probability masing-masing 

hubungan antar variabel. Berikut ini adalah output tabel pengujian 

hipotesis penelitian dengan menggunakan alat uji AMOS dalam bentuk 

output Regression Weights seperti pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.16. 

Regression Weights 

 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

KO <--- KP .481 .130 3.688 *** par_43 

KO <--- KD .843 .138 6.087 *** par_45 

KK <--- KO .340 .072 4.748 *** par_44 

KK <--- KP .014 .058 .243 .808 par_46 

KK <--- KD .222 .074 3.011 .003 par_47 

                      Sumber: Lampiran 9 

Keterangan: *** = 0,00 (P value sangat kecil dan berada di bawah 

0,05). Dari tabel dapat dilihat bahwa apakah pengaruh signifikansi atau 

tidaknya diketahui dari P-value. Signifikansi (alpha = α) yang 

digunakan yaitu 0,05. Jika P-value lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis 

diterima.  

Hasil hipotesis pengaruh antar variabel dapat dilihat pada tabel 

berikut ini:  

Tabel 4.17. 
Hasil Uji Hipotesis 

 
No Hipotesis P Batas Keterangan 

1 Pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi 

0,000 <0,05 Ada pengaruh 

2 Pengaruh keadilan kompensasi terhadap komitmen 

organiasi 

0,000 <0,05 Ada pengaruh 

3 Pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan 

0,000 <0,05 Ada pengaruh 

4 Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 0,808 <0,05 Tidak ada 

pengaruh 

5 Pengaruh keadilan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan 

0,003 <0,05  Ada pengaruh 

Sumber: Lampiran 9 
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1) Pengujian Hipotesis 1  

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight antara kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi 

diperoleh sebesar 0,481, pengujian hubungan kedua variabel 

tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05) dari nilai 

estimate 0,481 dengan demikian H1 terdukung karena terdapat 

hubugan positif signifikan antara kepuasan kerja dengan 

komitmen organisai. Hal tersebut diperkuat dengan hasil 

pengolahan data yang menunjukkan nilai probabilitas 0,000 telah 

memenuhi syarat <0,05 dan arah positif dilihat dari estimate 

0,481, jadi dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap komitmen organisasi, sehingga 

semakin tinggi kepuasan kerja yang dimiliki karyawan maka 

komitmen organisasi akan semakin tinggi. 

2) Pengujian Hipotesis 2 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight antara keadilan kompensasi terhadap komitmen organisasi 

diperoleh sebesar 0,843, pengujian hubungan kedua variabel 

tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05) dari nilai 

estimate 0,843 dengan demikian H2 terdukung karena terdapat 

hubugan positif signifikan antara keadilan kompensasi dengan 

komitmen organisasi. Hal tersebut diperkuat dengan hasil 

pengolahan data yang menunjukkan nilai probabilitas 0,000 telah 
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memenuhi syarat <0,05 dan arah positif dilihat dari estimate 

0,843, jadi dapat disimpulkan bahwa keadilan kompensasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi, 

sehingga semakin tinggi keadilan kompensasi yang dimiliki 

karyawan maka komitmen organisasi akan semakin tinggi. 

3) Pengujian Hipotesis 3 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight antara komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

diperoleh sebesar 0,340, pengujian hubungan kedua variabel 

tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,000 (p<0,05) dari nilai 

estimate 0,340 dengan demikian H2 terdukung karena terdapat 

hubugan positif signifikan antara komitmen organisasi dengan 

kinerja karyawan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan 

data yang menunjukkan nilai probabilitas 0,000 telah memenuhi 

syarat <0,05 dan arah positif dilihat dari estimate 0,340, jadi dapat 

disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga semakin tinggi 

komitmen organisasi yang dimiliki karyawan maka kinerja 

karyawan akan semakin tinggi. 

4) Pengujian Hipotesis 4 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan diperoleh 

sebesar 0,014, pengujian hubungan kedua variabel tersebut 
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menunjukkan nilai probabilitas 0,808 (p<0,05) dari nilai estimate 

0,014 dengan demikian H4 tidak terdukung karena kepuasan 

kerja tidak mempunyai pengaruh yang signifikan tehadap kinerja 

karyawan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan data 

yang menunjukkan nilai probabilitas 0,808 tidak memenuhi syarat 

<0,05. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan 

kepuasan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan tidak tebukti.  

5) Pengujian Hipotesis 5 

Parameter estimasi nilai koefisien standardized regression 

weight antara keadilan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

diperoleh sebesar 0,222, pengujian hubungan kedua variabel 

tersebut menunjukkan nilai probabilitas 0,003 (p<0,05) dari nilai 

estimate 0,222 dengan demikian H2 terdukung karena terdapat 

hubugan positif signifikan antara keadilan kompensasi dengan 

kinerja karyawan. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pengolahan 

data yang menunjukkan nilai probabilitas 0,003 telah memenuhi 

syarat <0,05 dan arah positif dilihat dari estimate 0,222 jadi dapat 

disimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sehingga semakin tinggi 

keadilan kompensasi yang dimiliki karyawan maka kinerja 

karyawan akan semakin tinggi. 
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Untuk melihat pengaruh dari variabel intervening atau 

mediasi antara pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

dengan komitmen organisasi sebagai variabel intervening, atau 

pengaruh keadilan kompensasi terhadap kinerja karyawan dengan 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 4.18. 

Standardized Direct Effects  

 

 
KP KD KO KK 

KO .333 .652 .000 .000 

KK .018 .313 .621 .000 

  Sumber: Lampiran 11 

 

Tabel 4.19. 

Standardized Indirect Effects 

 

 
KP KD KO KK 

KO .000 .000 .000 .000 

KK .206 .404 .000 .000 

 Sumber: Lampiran 11 

 

 

Tabel 4.20. 

Standardized Total Effects 

 

 
KP KD KO KK 

KO .333 .652 .000 .000 

KK .224 .718 .621 .000 

 Sumber: Lampiran 11 

 

Dari tabel diatas, untuk melihat apakah variabel komitmen 

organisasi menjadi hubungan antara variabel kepuasan kerja dan 

keadilan kompensasi terhadap kinerja karyawan, yaitu dengan 

membandingkan nilai standardized direct effects dan standardized 
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indirect effects. Artinya jika nilai standardized direct effects lebih 

kecil dari standardized indirect effects maka dapat dikatakan 

bahwa variabel mediasi tersebut memiliki pengaruh secara tidak 

langsung dalam hubungan kedua variabel tersebut (independen dan 

dependen). Kepuasan kerja dan komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan yang dilihat dari standardized direct effects 

kepuasan kerja (0,018), keadilan kompensasi (0,313) dengan 

standardized indirect effects kepuasan kerja (0,206), keadilan 

kompensasi (0,404). Berdasarkan data tersebut dapat digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara pengaruh kepuasan kerja dan 

keadilan kompensasi yang dimediasi komitmen organisasi terhadap 

kinerja karyawan, dengan demikian hubungan tidak langsung 

antara kepuasan kerja dan keadilan kompensasi terhadap kinerja 

karyawan adalah signifikan. Oleh karena itu, komitmen organisasi 

memediasi dalam pengaruh hubungan tersebut. 

Standarized total effects merupakan penjumlahan antara 

standardized direct effects dan standardized indirect effects. 

Variabel kepuasasn kerja dan keadilan kompensasi standardized 

direct effects (0,018), (0,313) dan standardized indirect effects 

(0,206), (0,404). Sehingga standarized total effects variabel 

kepuasan kerja dan keadilan kompensasi adalah (0,224), (0,718). 
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5. Identifikasi Model Struktural 

Identifikasi model struktural dapat dilihat dari hasil variable counts 

dengan menghitung jumlah data kovarian dan varian dibandingkan 

dengan jumlah parameter yang akan diestimasi. Output model dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.21. 

Pengujian Notes for Model 
Number of distinct sample moments: 1081 

Number of distinct parameters to be estimated: 97 

Degrees of freedom (1081 - 97): 984 

Minimum was achieved 

Chi-square = 2056.265 

Degrees of freedom = 984 

Probability level = .000  

Sumber: Lampiran 12 

Berdasarkan output notes for model di atas, diperoleh hasil bahwa 

kinerja karyawan adalah overidentified. Dengan jumlah sampel N= 

103, total jumlah data kovarian 1081 sedangkan jumlah parameter 

yang akan diestimasi adalah 97. Dari hasil tersebut, maka degrees of 

freedom yang dihasilkan adalah 1081-97= 984, karena 984 > 0 (df 

positif) dan kalimat “minimum was archieved”, maka proses pengujian 

estimasi maksimum likehood telah dilakukan dan diidentifikasi 

estimasinya dengan hasil data berdistribusi normal. 

Setelah model diestimasi dengan maksimum likehood dan 

dinyatakan berdistribusi normal, maka model dinyatakan fit. Proses 

selanjutnya menganalisis hubungan antara indikator dengan variabel 
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yang ditunjukkan oleh factor loading. Untuk melihat hubungan 

tersebut telah disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 4.22. 

Pengujian Hubungan antara Indikator dengan Variabel 

 

   
Estimate 

KP1 <--- KP .697 

KP2 <--- KP .655 

KP3 <--- KP .704 

KP4 <--- KP .578 

KP5 <--- KP .794 

KP6 <--- KP .737 

. 

. 

KD6 

 

 

<--- 

 

 

KD 

 

 

.770 

KD5 <--- KD .806 

. 

. 

KO1 

 

 

<--- 

 

 

KO 

 

 

.789 

KO2 <--- KO .365 

. 

. 

KK1 

 

 

<--- 

 

 

KK 

 

 

.657 

KK2 <--- KK .631 

Sumber: Lampiran 10 

Berdasarkan ouput standardized regression weight di atas, angka 

pada kolom estimate menunjukkan factor loadings dari setiap indikator 

terhadap variabel terkait.  

Pada variabel kepuasan kerja terdapat delapan (8) indikator, dan 

ada delapan factor loadings yang menunjukkan adanya hubungan 

dengan variabel kepuasan kerja yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan keberadaan kepuasan kerja karena mempunyai nilai 

factor loadings diatas 0,5. 
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Pada variabel keadilan kompensasi terdapat enam (6) indikator, 

dan ada enam factor loadings yang menunjukkan adanya hubungan 

dengan variabel keadilan kompensasi yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan keberadaan variabel keadilan kompensasi karena 

mempunyai nilai factor loadings diatas 0,5. 

Pada variabel komitmen organisasi terdapat dua puluh empat (24) 

indikator. Angka 0,365 dan 0,493 menunjukkan hubungan yang lemah 

antara indikator KO2 dan KO6 dengan variabel komitmen organisasi. 

Sementara 22 indikator lainnya menunjukkan adanya hubungan 

dengan variabel komitmen organisasi yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan keberadaan komitmen organisasi karena mempunyai nilai 

factor loadings diatas 0,5. 

Pada variabel kinerja karyawan terdapat delapan (8) indikator, dan 

ada delapan factor loadings yang menunjukkan adanya hubungan 

dengan variabel kinerja karyawan yang dapat digunakan untuk 

menjelaskan keberadaan variabel kinerja karyawan. 

6. Menilai Kriteria Goodness of Fit 

Menilai goodness of fit menjadi tujuan utama dalam SEM untuk 

mengetahui sampai berapa jauh model yang dihipotesiskan “fit” atau 

cocok dengan sampel data. Hasil goodness of fit ditampilkan dalam 

tabel berikut ini: 
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Tabel 4.23. 

Pengujian Hasil Goodness of Fit 

 
Goodness of fit index Model Penelitian Cut-off value Keterangan 

ᵪ
2
 – Chi Square 2056.265 ≤ 645,5207 Tidak Fit 

Signifikan Probability 0,000 ≥ 0,05 Marginal 

RMSEA  0,103     ≤ 0,08  Tidak Fit 

GFI 0,564 ≥ 0,90 Tidak Fit 

AGFI 0,521 ≥ 0,90 Tidak Fit 

CMIN/DF 2.090 ≤ 2,00 Tidak Fit 

TLI 0,686 ≥ 0,95 Marginal  

CFI 0,702 ≥ 0,95 Marginal  

   Sumber: Lampiran 13 

 

 

Dari tabel 4.23. dapat dilihat bahwa melalui pengamatan 

menggunakan nilai Chi-Square, Signifikan Probability, RMSEA, 

GFI, AGFI, CMIN/DF, TLI, dan CFI. Berdasarkan hasil pada tabel 

diatas, dapat dilihat bahwa model penelitian belum fit. Hal ini 

ditunjukkan pada nilai Chi Square (2056.265), RMSEA (0,103), 

GFI (0,564), dan AGFI (0,521) menunjukkan hasil yang tidak fit, 

sedangkan Signifikan Probability (0,000), TLI (0,686), dan CFI 

(0,702) dinyatakan memiliki nilai marginal mendekati model fit. 

Pada proses berikutnya dilakukan pengujian model untuk 

memberikan alternatif model yang dapat digunakan dan untuk 

meningkatkan nilai pada goodness of fit pada model yang telah 

ada. Selain itu (Ghozali, 2008) menyatakan bahwa jika terdapat 

satu atau dua kriteria goodness of fit yang telah memenuhi, maka 

model dikatakan baik. Hasil pengujian goodness of fit secara 

keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kelayakan model SEM 

sudah cukup memenuhi syarat penerimaan. 
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7. Interpretasi dan Modifikasi Model 

Modifikasi model dilakukan untuk menurunkan nilai Chi-Square 

dan model menjadi fit. Analisis modifikasi model, menggunakan hasil 

dari output modification indicies berikut ini: 

 

Tabel 4.24. 
Modificatioin Indicies Regression Weights 

 

   
M.I. Par Change 

KK8 <--- KO10 4.358 -.131 

KK8 <--- KO8 5.160 -.138 

KK7 <--- KO13 7.868 -.161 

KK6 <--- KO6 5.393 -.129 

KK6 <--- KO2 4.448 -.183 

.   .  

Sumber: Lampiran 14 

Berdasarkan tabel 4.24. di atas menjelaskan, apabila peneliti akan 

melakukan modifikasi model dapat dilakukan dengan menghubungkan 

antar variabel yang tidak diestimasi. Index modifikasi memberikan 

gambaran mengenai mengecilnya nilai Chi-Square atau pengurangan nilai 

Chi-Square bila sebuah koefisien diestimasi. Sebuah indeks modifikasi 

sebesar 4,0 menurut Arbucke (1999) dan Hair et al (1995) atau bahkan 

lebih besar dan itu memberikan indikasi bahwa apabila koefisien itu 

diestimasi, maka akan terjadi pengecilan nilai Chi-Square yang signifikan. 

Berdasarkan data diatas dilakukan modifikasi secara bertahap yaitu 

pada KP->KD dan KO9->KO11. 

Item KO9 yaitu saya khawatir terhadap apa yang mungkin terjadi 

jika saya berhenti dari pekerjaan saya tanpa memiliki pekerjaan lain yang 

serupa berpengaruh tehadap item K011 yaitu banyak hal dalam kehidupan 
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saya akan terganggu jika saya memutuskan ingin meninggalkan organisasi 

ini sekarang. 

 

Tabel 4.25. 

Output Modifikasi 

 
Goodness of fit index Cut-off 

value 

Hasil Model 

Sebelum 

Hasil Model 

Sesudah 

Keterangan 

ᵪ
2
 – Chi Square ≤ 645,5207 2056.265 1958.482 Tidak Fit 

Signifikan Probability ≥ 0,05 0,000 0,000 Marginal 

RMSEA      ≤ 0,08  0,103 0,099 Tidak Fit 

GFI ≥ 0,90 0,564 0,578 Tidak Fit 

AGFI ≥ 0,90 0,521 0,536 Tidak Fit 

CMIN/DF ≤ 2,00 2.090 1.994 Fit 

TLI ≥ 0,95 0,686 0,714 Marginal 

CFI ≥ 0,95 0,702 0,728 Marginal 

    Sumber: Lampiran 13 dan 15 

D. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasi 

Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan dengan taraf signifikansi 0,003 antara 

kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi. Hal ini berarti semakin 

tinggi kepuasan kerja yang dimiliki seorang karyawan maka akan 

mempengaruhi tingkat komitmen organisasi. Hal ini berarti hipotesis 

yang menyatakan kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan 

terhadap komitmen organisasi terbukti. 

Kepuasan kerja berpengaruh dengan komitmen organisasi, hal ini 

ditunjukkan dengan adanya kepuasan kerja yang diperoleh oleh 

karyawan di Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta yang 

berupa rasa solidaritas dan keakraban yang tinggi antar sesama rekan 
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kerja, serta atasan yang dimiliki oleh karyawan di Waroeng Spesial 

Sambal (SS) kota Yogyakarta sangat memotivasi dan selalu 

memberikan dukungan terhadap karyawannya sehingga karyawan 

menjadi semakin bersemangat dalam bekerja. Hal ini signifikan 

terhadap komitmen organisasi yang memiliki indikator kekeluargaan 

dan kepedulian. 

Menurut Colquitt, Lipine dan Wesson (2013) kepuasan kerja dapat 

mempengaruhi komitmen organisasi, kepuasan kerja memberikan efek 

positif kepada komitmen organisasi. Seseorang yang mempunyai 

kepuasan kerja lebih tinggi akan menaikkan komitmen afektif, 

komitmen normatif, dan komitmen continuance. Sedangkan kepuasan 

kerja yang dimiliki karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) kota 

Yogyakarta cukup tinggi hal ini terlihat pada hasil kuesioner yang 

menyatakan bahwa banyaknya karyawan yang memberikan nilai yang 

tinggi pada masing-masing indikator kepuasan kerja. Karyawan merasa 

puas dengan gaji dan kesempatan promosi yang diperoleh, karyawan 

juga puas dengan atasan yang baik dan rekan kerja yang harmonis. 

Berbagai dimensi kepuasan kerja, seperti kepuasan akan gaji, 

kepuasan akan rekan kerja, kepuasan akan pimpinan dan pekerjaan itu 

sendiri dibutuhkan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar 

mereka. Ketika kebutuhan mereka terpenuhi maka tingkat komitmen 

organisasi mereka akan menjadi tinggi. 
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Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Dr. Jadongan Sijabat 

(2011) dan penelitian Hidayat (2013), bahwa kepuasan kerja 

berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen organisasi. 

2. Pengaruh Keadilan Kompensasi terhadap Komitmen Organisasi 

Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan dengan taraf signifikansi 0,000 antara 

keadilan kompensasi terhadap komitmen organisasi. Hal ini berarti 

semakin tinggi keadilan kompensasi yang diterima seorang karyawan 

maka akan mempengaruhi tingkat komitmen organisasi. Hal ini berarti 

hipotesis yang menyatakan keadilan kompensasi berpengaruh positif 

signifikan terhadap komitmen organisasi terbukti. 

Keadilan kompensasi berpengaruh dengan komitmen organisasi, 

ditunjukkan oleh sistem keadilan kompensasi yang dimiliki oleh 

Waroeng Spesial Sambal (SS) Kota Yogyakarta yaitu sistem kenaikan 

gaji yang diperoleh berdasarkan lama karyawan bekerja, adanya 

tunjangan untuk setiap karyawan, dan adanya peluang untuk promosi 

jabatan yang secara signifikan berhubungan dengan komitmen 

organisasi  karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta 

yang salah satu indikatornya yaitu memiliki rasa khawatir terhadap apa 

yang terjadi apabila berhenti bekerja dan tidak mendapat kompensasi 

yang layak. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karyawan yang 

mendapatkan kompensasi tinggi dalam organisasi akan semakin 
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bersemangat dalam bekerja sehingga komitmen organisasi karyawan 

Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta dapat meningkat. Hal 

ini dikarenakan apabila kompensasi yang diberikan perusahaan 

dirasakan adil oleh karyawan dan besarnya kompensasi tidak jauh 

berbeda dengan yang diharapkan oleh karyawan, maka karyawan akan 

melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan tujuan perusahaan akan 

tercapai. 

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Dick De Gilder (2004) dan 

penelitian Sudarwanti Retnaningsih (2007), bahwa keadilan 

kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen 

organisasi. 

3. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan dengan taraf signifikansi 0,000 antara 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan Waroeng Spesial 

Sambal (SS) kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi komitmen 

organisasi yang dimiliki seorang karyawan maka akan mempengaruhi 

tingkat kinerja karyawan. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan 

komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan terbukti. 

Salah satu yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah komitmen 

organisasi. Komitmen organisasi yaitu kekuatan relatif dari sebuah 

identifikasi individu dengan keterlibatan dalam sebuah organisasi. 
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Komitmen menghadirkan sesuatu diluar loyalitas belaka terhadap suatu 

organisasi. Disamping itu, hal ini meliputi suatu hubungan yang aktif 

dengan organisasi dimana individu bersedia untuk memberikan sesuatu 

dari mereka untuk membantu keberhasilan dan kemakmuran organisas 

(Steers, 1988). 

Komitmen terhadap perusahaan adalah tingkat kemauan karyawan 

untuk mengidentifikasikan dirinya pada perusahaan, dan untuk 

keinginannya melanjutkan partisipasi secara aktif dalam perusahaan 

tersebut (Davis dan Newstorm, 1985). Komitmen organisasi yang 

tinggi akan berdampak baik pada kinerja karena mereka terdorong oleh 

semangat kerja dan mempunyai pendirian teguh serta tanggung jawab 

besar untuk melakukan pekerjaan di perusahaan dengan maksimal, 

sedangkan komitmen organisasi yang dimiliki karyawan pada 

Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta cukup tinggi hal ini 

terlihat pada loyalitas yang dimiliki oleh setiap karyawan yaitu rasa 

kekeluargaan pada setiap karyawan, rasa memiliki satu sama lain, dan 

kepedulian terhadap rekan kerja, dan memiliki rasa  tanggung jawab 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai karyawan di Waroeng Spesial 

Sambal (SS) kota Yogyakarta. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nindito (2005) dan penelitian F.C.M. Teneh., B. Tewal., dan H.N. 

Tawas, bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 
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4. Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa kepuasan kerja 

tidak bepengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan Waroeng 

Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta. Artinya kepuasan kerja belum 

mampu mendorong karyawan untuk lebih meningkatkan kinerja 

karyawan. Hal ini berarti hipotesis yang menyatakan keadilan 

kompensasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan 

tidak terbukti. 

Tidak berpengaruhnya antara kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan Waroeng Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta terjadi 

karena meskipun sebagian karyawan sangat senang terhadap pekerjaan 

yang dilakukan, namun sebagian yang lain ada karyawan yang merasa 

tidak puas karena pemberian gaji yang belum sesuai dengan beban 

kerja mereka, sistem promosi yang kurang, dan karyawan kurang puas 

dengan pekerjaan itu sendiri. Sehingga kinerja yang dihasilkan belum 

mampu untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu sendiri. 

Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian, Niti Setiasih dan Yeye 

Susilowati (2012) bahwa kepuasan kerja tidak berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Berbeda dengan hasil penelitian 

Diana Sulianti K. L. Tobing (2009) dan Damar Alamsyah (2016), 

bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 
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5. Pengaruh Keadilan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan 

Hasil pengujian hipotesis ini membuktikan bahwa terdapat 

pengaruh positif signifikan dengan taraf signifikansi 0,003 antara 

keadilan kompensasi terhadap kinerja karyawan Waroeng Spesial 

Sambal (SS) kota Yogyakarta. Hal ini berarti semakin tinggi keadilan 

kompensasi yang dimiliki seorang karyawan maka akan 

mempengaruhi tingkat kinerja karyawan. Hal ini berarti hipotesis yang 

menyatakan keadilan kompensasi berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja karyawan terbukti. 

Keadilan kompensasi merupakan perbandingan yang adil antara 

segala bentuk imbalan finansial yang diterima karyawan sebagai 

bagian dari hubungan kepegawaian dengan usaha yang telah 

disumbangkan kepada perusahaan atau dengan karyawan lain yang 

memiliki kualifikasi pekerjaan dan jabatan yang sama. 

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karyawan yang 

mendapatkan kompensasi tinggi dalam organisasi akan semakin 

bersemangat dalam bekerja sehingga kinerja karyawan Waroeng 

Spesial Sambal (SS) kota Yogyakarta dapat meningkat.  Apabila 

karyawan memandang kompensasi yang diterimanya sesuai dengan 

karyawan lain yang mempunyai pekerjaan dan tanggung jawab yang 

sama maka karyawan akan menjalankan tugasnya secara maksimal 

sehingga akan memiliki kinerja yang tinggi. 
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Hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Hameed et al.  (2014) dan 

penelitian Rizki Muslim Hidayat (2016), bahwa keadilan kompensasi 

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 


