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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

1. Sejarah Umum 

PT. Cinemaxx adalah sebuah bioskop berskala nasional di Indonesia yang 

dimiliki oleh Lippo Group dan dipimpin oleh Brian Riady. PT. Cinemaxx 

membuka cabang pertamanya di Plaza Semanggi, Jakarta pada tanggal 17 

Agustus 2014, dan membuka cabang keduanya di FX Sudirman pada tanggal 17 

September 2014.  

Pada November 2014, PT. Cinemaxx membuka cabang terbarunya di luar 

pulau Jawa, tepatnya di Palembang, Ponorogo, Manado, Medan, Kendari, 

Cikarang dan Yogyakarta. PT. Cinemaxx memiliki target untuk membuka 2000 

layar di seluruh Indonesia yang dicapai dalam waktu 2 Tahun, saat ini PT. 

Cinemaxx memiliki 800 layar di seluruh Indonesia. 

 

2. Visi dan Misi 

a. Visi 

PT. Cinemaxx memiliki visi untuk menjadi perusahaan dengan jaringan 

bioskop terbesar di Indonesia yang memiliki 2000 layar, baik dari aspek 

kuantitatifnya dan bioskop yang dipilih masyarakat Indonesia karena 

kualitasnya yang akan ditempuh dalam jangka waktu 10 Tahun. 

b. Misi  

Dalam rangka untuk meuwujudkan visi tersebut maka PT. Cinemaxx 

menerapkan misi yang berfokus pada aspek kenyamanan para konsumenya 

sebagai berikut : 
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1) Memberikan pelayanan yang berkesan ramah dan sopan terhadap 

konsumen. 

2) Memiliki kapasitas studio yang lebih besar dari jaringan bioskop 

lainnya di Indonesia dengan spesifikasi layar 20-25 meter dan kapasitas 

bangku 500-600 orang. 

3) memiliki teknologi bioskop yang berstandar luar negeri seperti Amerika 

Serikat dan Belgia. 

4) Menggunakan Audio Geometric tetrical dari Hongkong dan Amerika 

Serikat. 

5) Menggunakan Proyektor yang bekerja sama dengan Belgia. 

6) Menggunakan Master Image, Speaker dan Screen Solution dari 

Amerika Serikat dan Korea 

. 

B. Hasil Penyebaran Kuisioner 

Penelitian ini dilakukan di PT. Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta 

dengan mengambil subyek seluruh crew yang bekerja di perusahaan tersebut. 

Jumlah kuisioner yang peneliti bagikan adalah sebanyak 55 kuisioner dengan 

menggunakan bantuan aplikasi Google Form. Pengisian kuisioner diberikan 

tenggang waktu selama 7 hari dan hasil dari penyebaran yang dilakukan adalah 

terkumpulnya data 55 kuisoner yang dibagikan dan telah diisi secara lengkap oleh 

responden. 
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C. Profil Responden 

Gambaran profil responden berdasarkan jenis kelamin, usia, masa kerja 

dan pendidikan disajikan dalam tabel 4.1 berikut ini. 

Tabel 4. 1 Profil Responden 

Dasar Klarifiskasi Sub Klarifikasi Jumlah Prosentase 

(%) 

Jenis Kelamin Pria 

Wanita 

26 

29 

47,27% 

52,72% 

Masa Kerja 0 – 1 Tahun 

> 1 Tahun 

15 

40 

27,27% 

72,72% 

Pendidikan SMA 

D3 

S1 

33 

16 

6 

60 % 

29,09% 

10,9% 

Sumber : Kuisioner penelitian  

 Pada tabel 4.1 menunjukkan jumlah responden wanita lebih banyak 

dibanding pria yaitu sebesar 52,72%. Masa kerja responden terbanyak pada 

rentang di atas 1 tahun bekerja sebesar 72,72%, dan sebagian besar pendidikan 

karyawan  pada lulusan SMA sebesar 60%.  

 

D. Uji Kualitas Instrumen 

1. Uji Validitas 

a. Convergent Validity 

Untuk melihat nilai convergent validity dapat dengan melihat hasil dari 

perhitungan di standarized loading factor. Suatu item pertanyaan dikatakan 

valid apabila nilai loading factor nya lebih besar dari 0,7 (Haryono, 2017). 

Berikut adalah tabel nilai loading factor dari semua pertanyaan yang ada di 

dalam kuisioner. 
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Tabel 4. 2 Hasil Loading Factor 

Item 

pertanyaan 

Loading 

factor 
Keterangan 

K1 0,755 Valid 

K2 0,714 Valid 

K3 0,709 Valid 

K4 0,831 Valid 

K5 0,766 Valid 

K6 0,880 Valid 

K7 0,877 Valid 

K8 0,808 Valid 

KK1 0,807 Valid 

KK2 0,818 Valid 

KK3 0,808 Valid 

KK4 0,870 Valid 

KK5 0,758 Valid 

KK6 0,920 Valid 

KK7 0,760 Valid 

KK8 0,751 Valid 

KK9 0,758 Valid 

M1 0,877 Valid 

MI10 0,660 Tidak Valid 

MI2 0,846 Valid 

MI3 0,869 Valid 

MI4 0,782 Valid 

MI5 0,782 Valid 

MI6 0,868 Valid 

MI7 0,883 Valid 

MI8 0,801 Valid 

MI9 0,843 Valid 

O1 0,708 Valid 

O10 0,673 Tidak Valid 

O2 0,899 Valid 

O3 0,875 Valid 

O4 0,809 Valid 

O5 0,802 Valid 

O6 0,780 Valid 

O7 0,796 Valid 

O8 0,626 Tidak Valid 

O9 0,793 Valid 

 Sumber : Output SmartPLS v.3 

Dari tabel 4.2 diatas, terlihat bahwa ada 3 item pertanyaan yang tidak 

valid (MI 10, O 10, dan O 8) karena memiliki nilai loading factor dibawah 

0,6. Langkah selanjutnya adalah menghapus item pertanyaan yang tidak 

valid dan melakukan analisis kembali di SmartPLS sehingga diperoleh 

hasil sebagai berikut. 
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Tabel 4. 3 Hasil Loading Factor valid. 

Item Pertanyaan Loading Factor Keterangan 

K1 0,754 Valid 

K2 0,713 Valid 

K3 0,710 Valid 

K4 0,832 Valid 

K5 0,766 Valid 

K6 0,881 Valid 

K7 0,878 Valid 

K8 0,807 Valid 

KK1 0,807 Valid 

KK2 0,817 Valid 

KK3 0,807 Valid 

KK4 0,871 Valid 

KK5 0,758 Valid 

KK6 0,920 Valid 

KK7 0,759 Valid 

KK8 0,751 Valid 

KK9 0,757 Valid 

M1 0,875 Valid 

MI2 0,851 Valid 

MI3 0,871 Valid 

MI4 0,783 Valid 

MI5 0,793 Valid 

MI6 0,875 Valid 

MI7 0,886 Valid 

MI8 0,813 Valid 

MI9 0,828 Valid 

O1 0,721 Valid 

O2 0,900 Valid 

O3 0,886 Valid 

O4 0,790 Valid 

O5 0,802 Valid 

O6 0,813 Valid 

O7 0,821 Valid 

O9 0,790 Valid 

            Sumber : Output SmartPLS v.3 

Dari hasil pengujian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semua 

item pertanyaan yang peneliti gunakan dalam mengumpulkan data adalah 

valid dan sudah sesuai dengan variabel yang sedang diukur oleh peneliti. 
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b. Discriminant Validity 

Evaluasi discriminant validity bertujuan untuk mengetahui tingkat 

kevalidan suatu konstruk dengan cara membandingkan nilai discriminant 

validity dengan AVE dan bisa juga dengan melihat nilai cross loadingya. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara membandingkan nilai 

discriminan validity dengan AVE, apabila suatu konstruk memiliki nilai 

discriminant validity yang lebih besar dari AVE maka dapat dinyatakan 

konstruk tersebut valid. Nilai AVE yang di rekomonedasikan adalah lebih 

besar dari 0,5 (Haryono, 2017). 

Tabel 4. 4 Perbandingan Nilai Discriminant Validity dengan AVE 

 KEPUASAN 

KERJA 

KINERJA MOTIVASI 

INTRINSIK 

OCB AVE 

KEPUASAN 

KERJA 

0,807    0,652 

KINERJA 0,932 0,795   0,632 

MOTIVASI 

INTRINSIK 

0,927 0,936 0,843  0,710 

OCB 0,884 0,912 0,859 0,817 0,668 

 Sumber : Output SmartPLS v.3 

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai discriminant validty dari masing 

masing konstruk memiliki nilai yang lebih besar dari AVE, hal itu 

menjelaskan bahwa setiap konstruk yang peneliti gunakan dalam 

penelitian ini adalah valid dan sudah sesuai dengan indikator yang peneliti 

gunakan. 

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam SmartPLS dapat dengan melihat hasil dari cronbach 

alpha, composite reliability dan AVE yang masing masing dikatakan reliabel atau 

dapat dipercaya apabila nilainya lebih besar dari (0,7 , 0,6 dan 0,5) (Haryono, 

2017). Berikut adalah tabel yang merangkum hasil dari crobach alpha, composite 

reliability dan AVE. 
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Tabel 4. 5 Evaluasi Reliabilitas 

 Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

KEPUASAN KERJA 0,933 0,944 0,652 

KINERJA 0,916 0,932 0,632 

MOTIVASI INTRINSIK 0,949 0,956 0,710 

OCB 0,928 0,941 0,668 

Sumber : Output SmartPLS v.3 

Dari tabel 4.5 diatas dapat di tarik kesimpulan bahwa  semua konstruk yang 

peneliti gunakan adalah reliabel atau dapat dipercaya dan digunakan kembali 

untuk penelitian lanjutan, karena hasil dari perhitungan SmartPLS memunculkan 

hasil yang memenuhi rekomendasi nilai yang telah ditentukan. 

 

E. Analisis Data 

Teknik pengolahan data dengan menggunakan Partial Least Square (PLS) 

memerlukan 3 tahap untuk menilai Fit Model dari sebuah model penelitian 

(Ghozali, 2014). 

1. Analisis Deskriptif 

Hasil pengukuran variabel penelitian dihitung dari skor setiap reponden 

kemudian dijumlahkan dan dianalisis dengan kategori sebagai berikut : 

a. Menentukan jarak interval kelas 

Skor maksimal : 5 

Skor minimal : 1 

Banyak kelas  : 5 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑣𝑎𝑙 =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙 − 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑘𝑒𝑙𝑎𝑠
 

 

𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒗𝒂𝒍 =
𝟓 − 𝟏

𝟓
= 𝟎, 𝟖 
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b. Penggolongan kategori skor mean: 

1 -< 1,8 : Sangat Rendah 

1,8 - < 2,6 : Rendah 

2,6 - < 3,4 : Sedang 

3,4 - < 4,2 : Tinggi 

4,2 – 5,0 : Sangat Tinggi 

 

Statistik deskriptif hasil penyebaran kuisioner yang meliputi mean, 

median, standar deviasi, nilai minimal, nilai maksimal dan prosentasi dari masing 

masing variabel penelitian disajikan dalam tabel berikut : 

Tabel 4. 6  Statistik Deskriptif Motivasi Intrinsik 

Kode Item pernyataan N Min Max Mean Standar 

Deviasi 

MI 1 Hasil pekerjaan saya dijadikan rujukan 

evaluasi oleh rekan kerja saya 

55 2 5 3.63 0.969 

MI 2 Saya ingin memiliki prestasi baik dalam 

pekerjaan saya. 

55 2 5 3.56 1.014 

MI 3 Perusahaan memberikan reward atau 

penghargaan apabila saya bekerja dengan baik 

dan melebihi target yang ditetapkan 

perusahaan 

55 2 5 3.65 0.985 

MI 4 Penghargaan atau reward yang diberikan 

perusahaan merupakan salah satu yang 

memotivasi saya dalam bekerja 

55 2 5 3.74 1.092 

MI 5 Saya senang dengan pekerjaan yang diberikan 

oleh atasan sehingga saya tidak merasa bosan 

dengan rutinitas pekerjaan saya 

55 2 5 3.60 0.992 

MI 6 Saya suka dengan pekerjaan yang menantang 55 2 5 3.67 1.037 

MI 7 Perusahaan memberikan keleluasaan saya 

dalam bekerja dengan tidak selalu diawasi 

dengan supervisor atau MOD 

55 2 5 3.63 1.024 

MI  8 Saya merasa bersemangat dalam bekerja 

apabila tidak selalu diawasi supervisor atau 

MOD 

55 2 5 3.74 0.985 

MI 9 Potensi pengembangan diri yang menarik 

dalam pekerjaan saya adalah hal yang 

memotivasi saya dalam bekerja 

55 2 5 3.85 0.950 

MI 

10 

Bekerja diperusahaan ini  membuat 

kemampuan dan keterampilan saya 

berkembang 

55 2 5 3.98 0.952 

 TOTAL 55 2 5 3.70 1.000 

Sumber : Kuisioner Penelitian 
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Tabel menunjukkan rata-rata terendah pada jawaban pertanyaan MI 2 

(3.5636) dan rata-rata tertinggi pada jawaban MI 10(3,981). Nilai tersebut berada 

pada interval 3,4 - < 4,2. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum karyawan PT. 

Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta memiliki tingat Motivasi Intrinsik 

dalam kategori tinggi. 

 

Tabel 4. 7 Statistik Deskriptif Kepuasan Kerja 

Kode Item pertanyaan N Min Max Mean Standar 

Deviasi 

KK 1 Saya merasa nyaman dan senang dengan 

pekerjaan yang dibebankan terhadap saya 

karena saya menyukai bekerja di perusahaan 

ini. 

55 2 5 3.72 0.951 

KK 2 Saya senang karena diberi tanggung jawab 

penuh terhadap pekerjaan yang dibebankan 

oleh perusahaan. 

55 2 5 3.69 0.900 

KK 3 Gaji yang telah diberikan perusahaan sesuai 

dengan tanggung jawab dan pekerjaan yang di 

bebankan kepada saya. 

55 2 5 3.76 0.881 

KK 4 Gaji yang diberikan oleh perusahaan cukup 

untuk memenuhi kebutuhan saya sehari hari 

55 2 5 3.78 0.936 

KK 5 Perusahaan memberikan kesempatan promosi 

kepada seluruh karyawan secara adil dan tidak 

membeda bedakan antara satu dan lainnya. 

55 2 5 3.90 0.908 

KK 6 MOD atau supervisor telah memiliki 

kemampuan yang mencukupi untuk 

memperbaiki kesalahan yang saya buat 

dalam bekerja 

55 2 5 3.61 0.932 

KK 7 MOD atau supervisor telah memberikan 

dukungan yang membuat saya bersemangat 

dan nyaman dalam bekerja 

55 2 5 3.83 0.897 

KK 8 Saya senang bekerja diperusahaan ini karena 

rekan kerja saling yang membantu antara satu 

sama lain 

55 2 5 3.89 0.875 

KK 9 Bekerja diperusahaan ini  membuat saya 

dapat menjalin kerja sama yang baik 

sesama rekan kerja, dan dapat 

berpartisipasi secara baik sebagai 

karyawan. 

55 2 5 3.923 0.878 

 TOTAL 55 2 5 3.79 0.906 

Sumber : Kuisioner Penelitian 

Tabel menunjukkan rata-rata terendah pada jawaban pertanyaan KK 6 

(3.61) dan rata-rata tertinggi pada jawaban KK 9 (3,923). Nilai tersebut berada 
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pada interval 3,4 - < 4,2. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum karyawan PT. 

Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta memiliki tingat Motivasi Intrinsik 

dalam kategori tinggi. 

 

Tabel 4. 8 Statistik Deskriptif OCB 

Kode Item pertanyaan N Min Max 
Mean  Standar 

Deviasi 

O 1 Saya memiliki sikap untuk membantu rekan kerja saya 

yang kesulitan untuk menyelesaikan pekerjaan, setelah 

tugas yang diberikan kepada saya telah selesai. 

 

55 2 5 3.81 0.963 

O 2 Saya memiliki sikap untuk menghargai kesalahan yang 

dilakukan rekan kerja saya dalam bekerja secara team, 

dengan memberikan solusi dalam menyelesaikan 

pekerjaannya 

 

55 2 5 3.65 0.947 

O 3 Saya akan melakukan pekerjaan lain yang sekiranya 

harus dikerjakan tanpa disuruh oleh atasan terlebih 

dahulu 

 

55 2 5 3.52 0.939 

O 4 Saya tidak melanggar peraturan atau SOP yang telah 

dibuat perusahaan walaupun atasan tidak memantau 

pekerjaan saya. 

 

55 2 5 3.63 0.988 

O 5 Saya bisa memberikan toleransi terhadap perusahaan 

seperti dalam hal keterlambatan memberikan gaji,  

karena perusahaan telah memberikan saya berbagai 

fasilitas yang cukup dalam bekerja. 

 

55 2 5 3.61 0.971 

O 6 Saya melakukan setiap tugas yang diberikan oleh 

perusahaan dengan bersungguh sungguh  dan tanpa 

mengeluh 

 

55 2 5 3.70 0.916 

O 7 Saya harus menjalin hubungan kerja yang baik dengan 

rekan kerja saya. 

 

55 2 5 3.63 0.930 

O 8 Saya bisa memaafkan dengan tulus dan ikhlas 

apabila rekan kerja saya berbuat salah terhadap 

saya. 

 

55 2 5 3.92 0.878 

O 9 Secara pribadi saya akan selalu mendukung 

pengembangan yang dilakukan oleh perusahaan 

 

55 2 5 3.58 0.916 

O 10 Saya siap melaksanakan pengembangan yang dilakukan 

oleh perusahaan, tanpa paksaan oleh atasan. 

 

55 1 5 3.70 1.012 

TOTAL 55 2 5  0.946 

Sumber : Kuisioner Penelitian 
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Tabel menunjukkan rata-rata terendah pada jawaban pertanyaan O 3 (3.52) 

dan rata-rata tertinggi pada jawaban O 8 (3,92). Nilai tersebut berada pada interval 

3,4 - < 4,2. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum karyawan PT. Cinemaxx 

cabang Lippo Plaza Yogyakarta memiliki tingat Motivasi Intrinsik dalam kategori 

tinggi. 

Tabel 4. 9 Statistik Deskriptif Kinerja 

Kode Item pertanyaan N Min Max Mean 
Standar 

Deviasi 

K 1 Saya menyelesaikan pekerjaan yang 

dibebankan sesuai dengan standar 

kualitas yang telah diatur 

perusahaan. 

 

55 2 5 3.72 0.870 

K 2 Saya dapat meminimalisir kesalahan 

yang saya lakukan dalam bekerja  

55 2 5 3.7 0.943 

K 3 Saya dapat menyelesaikan 

pekerjaan saya dengan teliti  

55 2 5 3.60 0.954 

K 4 Saya berusaha bekerja untuk 

memenuhi target penjualan yang 

ditetapkan perusahaan.  

55 2 5 3.76 0.881 

K 5 Saya memulai pekerjaan, istirahat 

(break), dan pulang (selesai) pada 

waktu (jadwal)  yang telah 

ditentukan oleh perusahaan.  

55 2 5 3.65 0.927 

K 6 Saya bekerja sesuai dengan rutinitas 

yang telah diatur perusahaan agar 

dapat meminimalisir kesalahan, 

tenaga, bahan baku dan biaya.  

55 2 5 3.61 0.971 

K 7 Dalam bekerja saya tidak menunda 

pekerjaan yang telah diberikan oleh 

atasan.  

55 2 5 3.65 0.985 

K 8 Saya bekerja secara bersungguh-

sungguh meskipun  diawasi atau 

tidak diawasi oleh supervisor atau 

MOD.  

55 2 5 3.78 0.832 

TOTAL 55 2 5 3.68 0.920 

Sumber : Kuisioner Penelitian 

Tabel menunjukkan rata-rata terendah pada jawaban pertanyaan K 3 (3.60) 

dan rata-rata tertinggi pada jawaban K 8 (3,78). Nilai tersebut berada pada interval 

3,4 - < 4,2. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum karyawan PT. Cinemaxx 

cabang Lippo Plaza Yogyakarta memiliki tingat Motivasi Intrinsik dalam kategori 

tinggi. 
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2. Analisis Statistik Interferensial 

a. Menilai  Outer Model atau Measurement Model 

Terdapat dua kriteria dalam penggunaan teknik analisa data dengan 

SmartPLS untuk menilai outer model yaitu Convergent Validity dan 

Composite Reliability. Convergent Validity dari model pengukuran dengan 

refleksif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score/component 

score. Ukuran refleksif individual dikatakan tinggi apabila pengukuran nilai 

loading nya > 0,7 (Haryono, 2017). 

Tabel 4. 10 Nilai Loading Factor Default 

Item 

pertanyaan 
Loading factor Keterangan 

K1 0,755 Valid 

K2 0,714 Valid 

K3 0,709 Valid 

K4 0,831 Valid 

K5 0,766 Valid 

K6 0,880 Valid 

K7 0,877 Valid 

K8 0,808 Valid 

KK1 0,807 Valid 

KK2 0,818 Valid 

KK3 0,808 Valid 

KK4 0,870 Valid 

KK5 0,758 Valid 

KK6 0,920 Valid 

KK7 0,760 Valid 

KK8 0,751 Valid 

KK9 0,758 Valid 

M1 0,877 Valid 

MI10 0,660 Tidak Valid 

MI2 0,846 Valid 

MI3 0,869 Valid 

MI4 0,782 Valid 

MI5 0,782 Valid 

MI6 0,868 Valid 

MI7 0,883 Valid 

MI8 0,801 Valid 

MI9 0,843 Valid 

O1 0,708 Valid 

O10 0,673 Tidak Valid 

O2 0,899 Valid 

O3 0,875 Valid 

O4 0,809 Valid 
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Item 

pertanyaan 
Loading factor Keterangan 

O5 0,802 Valid 

O6 0,780 Valid 

O7 0,796 Valid 

O8 0,626 Tidak Valid 

O9 0,793 Valid 

Sumber : Output SmartPLS v.3 

Hasil pengolahan dengan menggunakan SmartPLS dapat dilihat 

pada Tabel 4.2. Variabel Motivasi Intrinsik memiliki sepuluh indikator 

yang memiliki satu indikator tidak valid karena memiliki nilai loading 

factor dibawah 0,7. Variabel Kepuasan Kerja memiliki sembilan indikator 

yang  valid seluruhnya,karena memiliki nilai loading factor diatas 0,7. 

Variabel Organizational Citizenship Behaviour memiliki sepuluh 

indikator, yang memiliki dua indikator tidak valid yaitu OCB 8 dengan 

nilai loading factor dibawah 0,7 yaitu (0,626), dan O 10 dengan nilai 

loading factor dibawah 0,7 yaitu (0,673). Variabel Kinerja memiliki 

delapan indikator yang valid seluruhnya karena memiliki nilai diatas 0,7. 

Langkah selanjutnya untuk mengatasi ketidak valid-an suatu indikator 

adalah memodifikasi model dengan mengeluarkan indikator-indikator 

yang tidak valid dan melakukan analisis kembali menggunakan SmartPLS. 

Tabel 4. 11 Nilai Loading Factor Valid 

Item Pertanyaan Loading Factor Keterangan 

K1 0,754 Valid 

K2 0,713 Valid 

K3 0,710 Valid 

K4 0,832 Valid 

K5 0,766 Valid 

K6 0,881 Valid 

K7 0,878 Valid 

K8 0,807 Valid 

KK1 0,807 Valid 

KK2 0,817 Valid 

KK3 0,807 Valid 

KK4 0,871 Valid 

KK5 0,758 Valid 

KK6 0,920 Valid 

KK7 0,759 Valid 

KK8 0,751 Valid 
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Item Pertanyaan Loading Factor Keterangan 

KK9 0,757 Valid 

M1 0,875 Valid 

MI2 0,851 Valid 

MI3 0,871 Valid 

MI4 0,783 Valid 

MI5 0,793 Valid 

MI6 0,875 Valid 

MI7 0,886 Valid 

MI8 0,813 Valid 

MI9 0,828 Valid 

O1 0,721 Valid 

O2 0,900 Valid 

O3 0,886 Valid 

O4 0,790 Valid 

O5 0,802 Valid 

O6 0,813 Valid 

O7 0,821 Valid 

O9 0,790 Valid 

Sumber : Output SmartPLS v.3 

 

b. Menilai AVE, Composite Reliabity, dan Cronbach Alpha 

Kriteria untuk menilai reliabilitas dari suatu konstruk dapat dilakukan 

dengan analisis AVE dan Cronbach Alpha dan Composite Reliability yang 

telah dirangkum pada tabel 4.12  berikut. 

Tabel 4. 12 AVE, Composite Reliability, Cronbach Alpha 

 Cronbach's 

Alpha 

Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

KEPUASAN KERJA 0,933 0,944 0,652 

KINERJA 0,916 0,932 0,632 

MOTIVASI INTRINSIK 0,949 0,956 0,710 

OCB 0,928 0,941 0,668 

Sumber : Output SmartPLS v.3 

   Pada tabel 4. 12 dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi 

kriteria reliabel sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Hal ini ditunjukkan 

dengan nilai AVE diatas 0,5 , nilai Composite Reliability diatas 0,7 dan 

nilai Cronbach Alpha diatas 0,6 (Haryono, 2017). 
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c. Pengujian Model Struktural (Inner Model) 

Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat 

hubungan antara konstruk, evaluasi Inner Model dilakukan dengan tiga 

cara, yaitu dengan melihat nilai .R-Square (R2), Predictive Relevance (Q2), 

dan Goodness Of Fit (GoF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam menilai model dengan SmartPLS dimulai dengan melihat  

1) R-Square 

R-Square untuk setiap variabel laten dependen. Tabel 4.9 

merupakan hasil estimasi R-Square dengan menggunakan SmartPLS. 

Berikut adalah nilai R-square dari output penelitian menggunakan 

SmartPLS v.3. 

 

 

Gambar 4. 1 Inner Model 
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Tabel 4. 13  R-Square 

Variabel R-Square 

Kinerja 0.928 

OCB 0.792 

Pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua buah variabel 

yang dipengaruhi oleh variabel lainnya yaitu variabel Kinerja yang 

dipengaruhi oleh Motivasi Intrinsik, OCB dan Kepuasan Kerja, 

sedangkan variabel OCB yang dipengaruhi variabel Motivasi Intrinsik 

dan Kepuasan Kerja. Pada tabel 4.9 menunjukkan nilai R-square 

untuk variabel OCB sebesar 0.792sedangkan nilai R-square untuk 

variabel Kinerja sebesar 0.928. Hasil ini menunjukkan bahwa 92% 

variabel kinerja dipengaruhi oleh variabel Motivasi Intrinsik, 

Kepuasan Kerja dan OCB sedangkan 79% variabel OCB dipengaruhi 

oleh Motivasi Intrinsik dan Kepuasan Kerja. 

 

2) Q-Relevance (Q2) 

Analisis Q-Relevance di SmartPLS v.3 dilakukan dengan cara 

analisis blindfolding. Berikut adalah nilai output dari analisis 

blindfolding yang dilakukan. 

Tabel 4. 14 Output Blindfolding 

 
SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

KEPUASAN 

KERJA 
495.000 495.000 

 

KINERJA 440.000 208.074 0.527 

MOTIVASI 

INTRINSIK 
495.000 495.000 

 

OCB 440.000 230.346 0.476 

Sumber : Output SmartPLS v.3 

Dari tabel 4.14 diatas dapat diketahui bahwa nilai Q2  dari 

variabel Kinerja dan OCB memenuhi syarat model dapat dikatakan 

memiliki predictive relevance karena nilai Q2 yang dihasilkan lebih 

besar dari 0 (nol). 
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3) Goodness of Fit (GoF) 

Analisis Goodness of Fit di SmartPLS v.3 dilakukan dengan cara 

manual, menggunakan rumus sebagai berikut. 

𝐺𝑜𝐹 = √𝐴𝑉𝐸̅̅ ̅̅ ̅̅ 𝑥𝑅2̅̅̅̅  

𝐺𝑜𝐹 = 0,756 

Dari hasil pengujian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa GoF 

termasuk dalam kategori besar karen nilai GoF lebih besar dari 0,36 

(Haryono, 2017) dan keseluruhan dari model penelitian ini termasuk 

dalam kategori yang valid. 

 

d. Pengujian Hipotesis 

Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang 

sangat berguna mengenai hubungan anatara variabel-variabel penelitian. 

Dalam SmartPLS pengujian secara statistik setiap hubungan yang 

dihipotesiskan menggunakan teknik simulasi, dalam hal ini dilakukan 

metode bootstraping terhadap sampel, yang bertujuan untuk meminimalkan 

masalah ketidaknormalan data penelitian. Dasar yang digunakan dalam 

menguji hipotesis adalah nilai yang terdapat pada output total effect,  yang 

terlihat pada tabel 4.14  berikut: 

Tabel 4. 15 Result For Total Effect 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV

|) 

P 

Values 

KEPUASAN KERJA -> KINERJA 0,457 0,461 0,142 3,220 0,001 

KEPUASAN KERJA -> OCB 0,511 0,539 0,193 2,654 0,008 

MOTIVASI INTRINSIK -> 

KINERJA 
0,511 0,511 0,143 3,575 0,000 

MOTIVASI INTRINSIK -> OCB 0,408 0,388 0,212 1,997 0,039 

OCB -> KINERJA 0,392 0,380 0,087 4,514 0,000 

Sumber : Output SmartPLS v.3 
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Dari pengujian bootstraping diatas maka dilakukan interpretasi T-

statistics dan P-value terhadap hipotesis yang diajukan dengan 

menggunakan nilai yang telah direkomendasikan, sebagai berikut: 

1)   Pengujian hipotesis 1 (H1 : Motivasi Intrinsik berpengaruh 

terhadap Kinerja) 

Hasil pengujian pengaruh variabel Motivasi Intrinsik 

terhadap Kinerja karyawan menunjukkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,511 dengan nilai t-statistik sebesar 3,575 dan dengan nilai 

p-value sebesar 0,000. Dari hasil diatas dapat diketahui bahwa nilai 

t-statistik lebih besar dari 1,96 dan nilai p-value lebih kecil dari 

0,05. Hasil ini berarti bahwa Motivasi Intrinsik memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan PT.Cinemaxx 

cabang Lippo Plaza Yogyakarta, hal ini berarti Hipotesis 1 

diterima, karena telah memenuhi minimal nilai yang 

direkomendasikan. 

 

2) Pengujian hipotesis 2 (H2 : Motivasi Intrinsik berpengaruh 

terhadap OCB) 

Hasil pengujian pengaruh variabel Motivasi Intrinsik 

terhadap Kinerja karyawan menunjukkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0, 408 dengan nilai t-statistik  sebesar 1,997 dan nilai p-

value sebesar 0,039. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai t-

statistik lebih besar dari t tabel (1,960) dan nilai p-value lebih kecil 

dari 0,005. Hasil ini berarti bahwa Motivasi Intrinsik memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap munculnya OCB 

karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta, hal ini 

berarti Hipotesis 2 diterima, karena telah memenuhi minimal nilai 

yang direkomendasikan. 

 



63 

 

 

 

3) Pengujian hipotesis 3 (H3 : Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap 

Kinerja) 

Hasil pengujian pengaruh variabel Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja karyawan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0, 457 

dengan nilai t-statistik  sebesar 3,220 dan nilai p-value sebesar 

0,001. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai t-statistik lebih besar 

dari t tabel (1,960) dan nilai p-value lebih kecil dari 0,005. Hasil ini 

berarti bahwa Kepuasan Kerja memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo 

Plaza Yogyakarta, hal ini berarti Hipotesis 3 diterima, karena telah 

memenuhi minimal nilai yang direkomendasikan. 

 

4) Pengujian hipotesis 4 (H4 : Kepuasan Kerja berpengaruh terhadap 

OCB) 

Hasil pengujian pengaruh variabel Kepuasan Kerja terhadap 

munculnya OCB karyawan menunjukkan nilai koefisien jalur 

sebesar 0,511 dengan nilai t-statistik  sebesar 2,654 dan nilai p-

value sebesar 0,008. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai t-

statistik lebih besar dari t tabel (1,960) dan nilai p-value lebih kecil 

dari 0,005. Hasil ini berarti bahwa Kepuasan Kerja memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap munculnya OCB 

karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta, hal ini 

berarti Hipotesis 4 diterima, karena telah memenuhi minimal nilai 

yang direkomendasikan. 

 

5) Pengujian hipotesis 5 (H5 : OCB berpengaruh terhadap Kinerja) 

Hasil pengujian pengaruh variabel OCB terhadap Kinerja 

karyawan menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,392 dengan 
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nilai t-statistik  sebesar 4,514 dan nilai p-value sebesar 0,000. Dari 

hasil tersebut terlihat bahwa nilai t-statistik lebih besar dari t tabel 

(1,960) dan nilai p-value lebih kecil dari 0,005. Hasil ini berarti 

bahwa OCB memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

Kinerja karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta, 

hal ini berarti Hipotesis 5 diterima, karena telah memenuhi minimal 

nilai yang direkomendasikan. 

 

e. Pengujian Pengaruh Mediasi 

Pengujian pengaruh mediasi atau indirect effect bertujuan untuk 

menguji apakah variabel intervening yang digunakan (OCB) memiliki 

pengaruh antara variabel independen dan dependen yang digunakan. Dalam 

pengujian pengaruh mediasi di SmartPLS v.3 hanya dengan melihat hasil 

dari indirect effect setelah analisis menggunakan PLS Algorithm dilakukan, 

dikatakan memiliki pengaruh mediasi apabila nilai t-statistics lebih besar 

dari t-tabel dan dikatakan signifikan apabila nila p-value lebih kecil dari 

0,05 (Haryono, 2017). Berikut adalah tabel nilai indirect effect dengan 

menggunakan SmartPLS. 

Tabel 4. 16 Output Indirect Effect 

 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

KEPUASAN KERJA -

> OCB -> KINERJA 
0,201 0,209 0,098 2,053 0,041 

MOTIVASI 

INTRINSIK -> OCB -

> KINERJA 

0,160 0,142 0,084 1,895 0,059 

Sumber : Output SmartPLS v.3 

Dari tabel 4.15 diatas ada dua pengaruh mediasi yang terdapat dalam 

penelitian ini, yaitu OCB yang memediasi pengaruh antara Motivasi 

Intrinsik terhadap Kinerja, dan OCB yang memediasi pengaruh antara 
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Kepuasan Kerja terhadap Kinerja. Dari hasil tersebut maka dilakukan 

interpretasi T-statistics dan P-value masing-masing pengaruh sebagai 

berikut. 

1) Pengujian hipotesis 6 (H6: Pengaruh Motivasi Intrinsik terhadap 

Kinerja karyawan yang dimediasi oleh OCB) 

Hasil pengujian pengaruh variabel Motivasi Intrinsik 

terhadap Kinerja karyawan yang dimediasi oleh OCB menunjukkan 

nilai koefisien jalur sebesar 0,201 dengan nilai t-statistik  sebesar 

2,053 dan nilai p-value sebesar 0,041. Dari hasil tersebut terlihat 

bahwa nilai t-statistik lebih besar dari t tabel (1,960) dan nilai p-

value lebih kecil dari 0,005. Hasil ini berarti bahwa OCB 

memediasi pengaruh antara Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja 

karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta, hal ini 

berarti Hipotesis 6 diterima, karena telah memenuhi minimal nilai 

yang direkomendasikan. 

 

2) Pengujian hipotesis 7 (H7: Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja karyawan yang dimediasi oleh OCB) 

Hasil pengujian pengaruh variabel Kepuasan Kerja terhadap 

Kinerja karyawan yang dimediasi oleh OCB menunjukkan nilai 

koefisien jalur sebesar 0,160 dengan nilai t-statistik  sebesar 1,895 

dan nilai p-value sebesar 0,059. Dari hasil tersebut terlihat bahwa 

nilai t-statistik lebih kecil dari t tabel (1,960) dan nilai p-value lebih 

besar dari 0,005. Hasil ini berarti bahwa OCB tidak memediasi 

pengaruh antara Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja karyawan 

PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta, hal ini berarti 

Hipotesis 7 ditolak, karena telah tidak memenuhi minimal nilai 

yang direkomendasikan. 
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F. Pembahasan 

1. Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan Motivasi Intrinsik 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan PT Cinemaxx 

cabang Lippo Plaza Yogyakarta dengan nilai t-statistics 3,575. Hal tersebut 

membuktikan bahwa seorang karyawan yang memiliki Motivasi Intrinsik dalam 

diri sendiri yang tinggi akan menghasilkan sikap bersemangat dan bersungguh-

sungguh untuk melakukan sesuatu pekerjaan sesuai dan bahkan melebihi apa 

yang telah di targetkan oleh perusahaan, artinya Motivasi Intrinsik memiliki 

pengaruh yang besar untuk meningkatkan Kinerja karyawan PT.Cinemaxx 

cabang Lippo Plaza Yogyakarta. Dalam implementasinya pada PT.Cinemaxx 

terdapat beberapa bagian pekerjaan seperti Point Of Sales (POS) atau kasir, 

Hotspot atau support segala kebutuhan kasirl, Acer dan lain lain. Disini terbukti 

bahwa seorang karyawan yang telah termotivasi dan memiliki tugas berada di 

posisinya masing-masing sangat bertanggung jawab dengan posisinya masing-

masing sehingga dapat meningkatkan efektivitas, kualitas bahkan kemandirian 

karyawan tersebut yang mana hal tersebut sangat berhubungan dengan kinerja 

karyawan itu sendiri.  Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Taufiq (2016) pada karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) di Magelang, yang 

menemukan bahwa karyawan BPS yang memiliki Motivasi Intrinsik cenderung 

akan bekerja sungguh-sungguh sehingga dapat menghasilkan kinerja 

terbaiknya. Dengan kata lain, semakin tinggi Motivasi Intrinsik yang dimiliki 

oleh karyawan, maka akan semakin tinggi pula Kinerja yang dihasilkan 

karyawan tersebut. Demikian dengan penelitian yang dilakukan oleh  

Syafranuddin (2016) yang menemukan bahwa Motivasi Intrinsik berpengaruh 

signifikan dan positif terhadap Kinerja perawat RSUD Kudungga Kabupaten 

Kutai Timur. 

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan Motivasi Intrinsik memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap munculnya OCB karyawan PT 

Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta dengan nilai t-statistics 1,997. OCB 
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merupakan kondisi dimana karyawan memiliki perilaku untuk bekerja melebihi 

apa yang ditargetkan dan ditetapkan oleh perusaan, yang muncul dari dalam diri 

sendiri dan bukan dari faktor eksternal seperti gaji tunjangan dll. Artinya 

semakin tinggi seorang karyawan yang memiliki Motivasi Intrinsik dari dalam 

diri sendiri, maka semakin besar pula peluang untuk munculnya OCB pada 

karyawan PT Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta. Dengan kata lain, 

semakin tinggi Motivasi Intrinsik yang dimiliki oleh karyawan maka akan 

semakin tinggi pula OCB yang dimilikinya. Dalam implementasinya, pada saat 

operasional perusahaan sedang berjalan setiap karyawan yang berada dalam 

suatu tugas tertentu seperti yang berada pada bagian POS atau kasir tidak serta 

merta hanya menjual tiket dan makanan saja, tetapi karyawan tersebut mau 

melakukan pekerjaan yang diluar jobdesk nya apabila bagian pekerjaannya 

sedang sepi, seperti ikut membantu hotspot melakukan stock-up barang-barang 

yang habis, dan pada bagian hotspot yang mau membantu bagian acer apabila 

ada film yang selesai dan akan mulai dalam waktu yang bersamaan, hal ini akan 

berputar terus menerus sehingga sikap untuk membantu rekan kerja bahkan 

untuk bertoleransi dengan keadaan yang berbeda dengan jobdesk nya pun akan 

muncul pada setiap diri karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza 

Yogyakarta.  Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmaradita, 

Yusuf, dan Priyatama (2014), yang menemukan bahwa Motivasi Intrinsik 

memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap OCB karyawan PT. 

Coca Coca Amatil Central Java. 

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan Kepuasan Kerja memiliki 

pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja karyawan PT Cinemaxx 

cabang Lippo Plaza Yogyakarta dengan nilai t-statistics 3,220. Hal tersebut 

berarti bahwa seorang karyawan yang merasa puas dalam bekerja akan merasa 

senang dan tidak terpaksa untuk melakukan tugasnya sehingga akan 

memunculkan perilaku-perilaku positif untuk mendukung perusahaan dalam 

mencapai tujuannya, sehingga kinerja terbaik karyawan dapat tercapai. Dengan 

kata lain semakin tinggi Kepuasan Kerja yang dirasakan karyawan maka akan 
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semakin tinggi pula Kinerja yang dihasilkannya. Dalam implementasinya, ada 

beberapa karyawan di PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta yang 

memiliki kinerja yang bagus sebagai crew akan di promosikan ke jenjang yang 

lebih tinggi seperti menjadi seorang admin atau store, hal ini tentu saja dapat 

menjadi pemicu semangat lagi bagi karyawan tersebut untuk bekerja lebih 

serius sehingga dapat menciptakan kinerja yang terbaik. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Bodroastuti dan Ruliaji (2016) yang menemukan 

bahwa Kepuasan Kerja yang dirasakan para karyawan PT. Ritra Cargo 

Indonesia cabang Jawa Tengah memiliki pengaruh untuk meningkatkan kinerja 

para karyawan tersebut. 

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja 

memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap munculnya OCB 

karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta dengan nilai t-

statistics sebesar 2,654. Hal tersebut berarti bahwa, seorang karyawan yang 

merasa puas dalam bekerja akan memiliki perilaku yang muncul dalam diri 

sendiri, karena perilaku untuk bekerja melebihi apa yang telah ditargetkan oleh 

perusahaan salah satunya dipengaruhi oleh perasaan puas karena pekerjaan itu 

sendiri. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat Kepuasan Kerja yang 

dirasakan oleh karyawan maka akan tinggi pula OCB yang dimiliki karyawan 

tersebut. Dalam implementasinya ada beberapa karyawan PT.Cinemaxx cabang 

Lippo Plaza Yogyakarta yang telah menjadi karyawan tetap, sehingga telah 

menerima promosi, ataupun karyawan tersebut telah puas dengan pekerjaannya 

seperti dalam jabatan IT, ME dan MOD para karyawan tersebut dengan suka 

rela mau membantu crew lainnya apabila operasional perusahaan sedang padat, 

atau dengan suka rela mau membantu apabila ada crew yang kesulitan, perilaku 

tersebut muncul dari hati karena adanya rasa peduli antara rekan kerja lainnya, 

dan bukan karena imbalan yang ada. Hal ini didukung oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Putrana, Fathoni, dan Warso (2016), yang menemukan bahwa  

Kepuasan Kerja yang dirasakan oleh karyawan PT.Gelora Persada Mediatama 

Semarang memicu munculnya OCB karyawan tersebut. 
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Pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa Organizational 

Citizenship Behaviour memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap 

Kinerja karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta dengan nilai t-

statisctics sebesar 4,514. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa, perilaku 

karyawan yang dilakukan dengan sukarela, tulus, senang hati tanpa harus 

diperintah untuk melakukan suatu pekerjaan (OCB) dapat memacu seorang 

karyawan untuk menghasilkan Kinerja terbaiknya, karena karyawan tidak 

merasa terpaksa dalam melakukan suatu pekerjaan dan menyelesaikannya 

sesuai dengan standar atau bahkan melebihi standar yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. Dengan kata lain semakin tinggi OCB yang dimiliki oleh setiap 

karyawan maka akan meningkatan Kinerja dari karyawan itu sendiri. Dalam 

implementasinya, karyawan PT.Cinemaxx cabang Lippo Plaza Yogyakarta 

sangat menghargai pertemanan antar divisi seperti  karyawan pada bagian 

Cinemaxx reguler yang menjalin pertemanan yang baik dengan Cinemaxx Gold 

yang notabenenya pekerjaan di Cinemaxx reguler lebih berat daripada 

Cinemaxx Gold karena banyak customer yang lebih memiliki tiket reguler 

karena lebih murah, tetapi hal tersebut tidak menjadikan suatu kecemburuan 

sosial antara divisi tersebut, sebaliknya mereka menjalin kerja sama yang baik 

dan saling membantu apabila operasional suatu divisi sedang padat, hal tersebut 

sangat membantu karyawan untuk mencapai kinerja terbaiknya karena tidak ada 

tekanan sosial di perusahaan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan 

Sani (2013), yang menemukan bahwa OCB secara positif dan signifikan 

mempengaruhi kinerja para karyawan pada Bank Syariah di Malang. 

 

2. Pengujian Pengaruh Mediasi 

Pengujian pengaruh mediasi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel 

intervening yang digunakan yaitu Organization Citizenship Behaviour memiliki 

efek mediasi atau menguatkan pengaruh antara variabel independen yang 

digunakan terhadap dependen. Pada pengujian pengaruh mediasi di SmartPLS 
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v.3 dapat dilihat melalui output indirect effect dan dianalisis dari t-statistik dan 

p-value nya.  

Pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa Organizational 

Citizenship Behaviour memiliki pengaruh yang memediasi hubungan antara 

variabel Motivasi Intrinsik terhadap Kinerja karyawan PT.Cinemaxx cabang 

Lippo Plaza Yogyakarta secara positif dan signifikan dengan nilai t-statisctics 

sebesar 2,053. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa, Motivasi Intrinsik yang 

telah diterima oleh karyawan akan memicu para karyawan untuk bekerja 

melebihi apa yang telah ditargetkan oleh perusahaan, sehingga karyawan 

tersebut dapat mencapai Kinerja terbaiknya. Semakin tinggi Motivasi Intrinsik 

yang dirasakan oleh karyawan maka semakin tinggi pula OCB yang dimiliki 

karyawan tersebut sehingga akan memunculkan Kinerja yang semakin tinggi 

pula. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh 

Widyastuti dan Palupiningdyah (2015) yang menemukan bahwa OCB memiliki 

pengaruh mediasi antara pengaruh Motivasi terhadap Kinerja Karyawan. 

Pengujian hipotesis ketujuh menunjukkan bahwa Organizational 

Citizenship Behaviour  tidak memiliki pengaruh yang memediasi hubungan 

antara variabel Kepuasan Kerja terhadap Kinerja karyawan PT.Cinemaxx 

cabang Lippo Plaza Yogyakarta dengan nilai t-statisctics sebesar 1,899. Hal 

tersebut mengimplikasikan bahwa, Kepuasan Kerja yang dirasakan karyawan 

tidak memiliki pengaruh banyak terhadap perilaku para karyawan PT.Cinemaxx 

cabang Lippo Plaza Yogyakarta untuk bekerja melebihi apa yang ditargetkan 

perusahaan, hal ini mungkin dikarenakan karyawan yang merasa puas akan 

merasa terlena dengan kepuasannya sehingga merasa malas untuk bekerja 

melebihi apa yang telah ditargetkan oleh perusahaan sehingga kinerja terbaik 

karyawan tersebut tidak akan tercapai. Dengan kata lain, semakin tinggi 

Kepuasan Kerja yang dirasakan karyawan maka akan semakin rendah OCB 

yang dimiliki setiap individunya sehingga akan menurunkan Kinerja daripada 

individu itu sendiri. Hal ini tentu saja bertolak belakang dengan penelitian yang 
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dilakukan oleh Sani (2013), yang menemukan bahwa OCB memiliki pengaruh 

mediasi antara Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Bank Syariah 

di Malang. 

 

  


